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L'şe Guşef Yançatoral

Geçmiş deneyimlerin, tanıklıkların anlatıcının izniyle sansürsüz bir biçimde kaydı, deşifresi
ve arşivleme çalışması olarak tanımlanan sözlü tarih, bir araştırma ve tarih saptama
yöntemidir. Bu yöntemle, kişilerle görüşülerek anıları kaydedilir ve tarihi açıdan önemli olan
sözlü kaynaklar belgelenir. Bireysel tarihle toplumsal tarihin çakışma noktasında sözlü tarih
vardır.

Sözlü tarih bir bilimsel disiplinden çok bir bilimsel yöntemidir. Ancak disiplin olarak tarihe
yakındır ve antropoloji ile benzerlikler gösterir. Çünkü sözlü tarih çalışması salt bir kayıt
faaliyeti değildir. Görüşme hazırlığı, görüşme süreci ve sonrası “katılımcı gözlemcilik”
tekniklerinin de kullanıldığı bir anlama faaliyetidir. Sözlü tarihçiler tıpkı antropologlar gibi, bir
kişi ya da grubun davranış kültürünü onunla kurdukları ilişki içinde yaşayarak anlamaya
çalışmakta ve böylece kaydedilen sözlerini tamamlayan raporlar oluşturmaktadır. Ancak
aradaki fark, antropologların bu işlemiyıllara yayılan sürelerde yapması, sözlü tarihçilerin ise
saatlere bağlı olmasıdır.

Sözlü tarih 1960'lı yıllarda batıda gelişmeye başlamıştır. Klasik tarih yöntemleri daha çok
üst sınıfların belirlediği tarihi saptamaktadır. Buna karşılık sözlü tarih daha çok alt sınıfların
tarihini oluşturmada kullanılan bir yöntem olmuştur. Böyle olmakla birlikte sözlü tarihçiler
klasik tarihi yadsımamışlar onunla birlikte sözlü tarih yöntemini kullanmışlardır.

Sözlü tarihin geleneksel biçimi kişisel yaşam öykülerinin saptanmasıdır. Böyle olduğu için
kişisel arşivler önem kazanmaya başlamıştır. Ancak zamanla kurum tarihi, olay tarihi sözlü tarih
çalışma konuları arasına girmiştir.

Sözlü tarih, kişileri günlük yaşam felsefecileri olarak görmektedir. Kişi, anılarını ve
yaşadıklarını anlatırken asla bir iletken değildir. Anlatılar, kişinin hayatı kavrayış tarzıyla yo$-
rulan ürünlerdir. Yaşanmış olanla kişinin anısı arasında bir yeniden üretim süreci vardır. Bize
ulaşan bu yeni üründür. Ve bu yeni ürünün içinde hikaye edenin, tüm bireysel özellikleri vardır.

Bu nedenle sözlü tarih ürünleri tamamlayıcı belgeler olarak tanımlanmaktadır. Diğer
tarihsel belgeleri tamamlayan, teyit eden veya çürüten yada destekleyen işlevleri vardır. Bir
konuda hiçbir yazılı belge yoksa işte o zaman yöntemine uygun sağlanmış sözlü tarih belgeleri
aksi kanıtlanıncaya kadar gerçeğe uygun kabul edilebilir.

Sözlü tarihin temelilkesi görüşülecek kişinin korunmasıdır. Görüşülen kişiyi korumak üstün
değerdir. Görüşülecek kişinin hakları üstün haklardır. İlkesel olarak bire bir görüşme esastır.
Ayrıca focus grup çalışması denen bir biçim de kullanılmaktadır. Ancak bu grup çalışması
geleneksel biçime göre çok daha zordur. Bu çalışma tipinde kişisel yaşam öyküsü yerine somut
bir konu ya da sorun eksenli görüşme esas alınmaktadır. Odak grup çalışması özellikle kurum
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tarihlerinde veya aynı olayla ilgili görüşülecek kişi sayısının çok fazla olduğu çalışmalarda
denenebilecek bir yöntemdir. |

Bir özetleme yapmak gerekirse; sözlü tarih görüşmeleri, günümüzde tarih, antropoloji,
toplumbilim ve halkbilim araştırmalarında gitgide yaygınlaşan bir araç haline gelmektedir.
Böylece geçmişe tanık olmuş veya katılmış olanlardan, bu geçmiş hakkında bilgi, yani olaylar,
insanlar, kararlar ve süreçler hakkında yazılı belgelerde ve kayıtlarda bulunmayan veriler
toplanmaktadır. Sözlü tarih çalışmaları esas olarak belleğe dayalı yapılır. Bilindiği gibi, bellek,
geçmişi kaydetmenin her zaman güncelle ve bireysel psikolojiyle biçimlenen öznelbir aygıtıdır.
Dolayısıyla sözlü tarih çalışmaları, bireysel değerlerin ve eylemlerin geçmişi nasıl bi-
çimlendirdiğini ve geçmişin bugünkü değerleri ve eylemleri nasıl biçimlendirdiğini de ortaya
çıkartan bir araç olmaktadır.

Her sözlü tarih çalışması aslında benzersiz, eşi olmayan bir olaydır; bu da, bu çalışmanın
keyifli yanıdır. Her ne kadar genel kabul gören, izlenmesi gereken bir takım kural ve yöntemler
varsa da, “sözlü tarihin nasıl yapılacağını öğrenmenin biricik yolu, sözlü tarihi yapmaktır”.

Sözlü Tarih Çalışmasına İlişkin Hazırlık ve Uygulama Sorunları

Görüşme araçları olarak; video kaydı, kaset teyp kaydı, yaka mikrofonu kullanılmalı,
zorunlu hallerde açık uçlu sorularla anket tekniği kullanılabilir.

Esas olan birebir görüşme olmakla birlikte bu çalışmada grup görüşmeleri yapılması zorunlu
gözükmektedir. Ancak grup görüşmeleri sonucu, elde edilecek ürünlerin bilimsel ölçütlere
uygun olması için "tarih sohbetleri” biçiminden farklı tarzlar uygulamak gerekecektir. Bu
uygulamada öncelikli ilke konu ya da olay eksenli grup görüşmesi organizasyonudur. Ayrıca, bu
görüşmelerde, görüşme planının (konu başlıklarını ve soruları içeren) önceden gruba
katılacaklara verilmesi ve hazırlık yapmalarının sağlanması istenilebilir. Aynı olaya ilişkin farklı.
anılar arasındaki birbirini çürüten aktarımların ayıklanması (örneğin mantıksal tutarsızlıklar,
anakronizm, tarih çelişkileri gibi...) veya farklılıkların bütünlük içerisinde ifade edilmesi ko-
nusunda çeşitli yöntemler (tartışma tekrarı, yazılı belgelere başvurma, başka tanıklıkları dev-
reye sokmagibi) kullanılması gerekebilir.

Daha sonra araştırma sahasının tanımlanması gerekmektedir ve ön hazırlık, (teknik hazırlık,
psikolojik hazırlık, bilgilenme) görüşme planı ve formları, randevu, görüşme yeri, görüşme
yöntemi, görüşme süresi konularında bir rapor hazırlanması gerekmektedir.

Kayıt işlemi ve çözümleme;teyit işlemi, orijinal kaynağın korunması, ürünlerin görsel-işitsel
ve yazınsal alanlarda araştırmacıların kullanımına açma, doğrudan bilimsel çalışmalarda
yararlanma, doğrudan öyküler olarak yayınlama, arşiv çalışması ve teknikleri (orijinal ve türev
kaynaklar yönünden), izin belgeleri, yasal sorunlar ve önlemler, kullanıma açma ve açıklama
sorunları olarak sıralanabilecek bir çok ayrıntıyı içeren bu projenin, ayrıntılar düzeyindeki
hazırlığı yapılmalıdır. Ayrıca dijital ortamda arşiv için hazırlıklar sözlü tarih çalışmaları
başlamadan tamamlanmalıdır. Arşivlemede de dijital ortam ile klasik arşiv birlikte
kullanılmalıdır. |
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Guım-Loukt'ın Geçmiş Yaşantısından Sayfalar

 

Köyümden yükselen sesler. Köyümden ne
kadar uzak olsam da bana eşlik eden, düşün-

“celerimden ayrıldığım, rüyalarımı süsleyen ses-
ler onlar... Bir yere gidecek olsam, onlar da
benimle birlikte yola koyulurlar. Yol boyunca bu
hatıralar kimi zaman israrla, kimi zamansa

nazikçe ama her zaman içten ve sıcak bir
şekilde beni meşgul edercesine kulaklarımda
çınlar dururlar. Mola verdiğimde ise onlar da
susarlar. Yüreğimde bazen hüzün, bazen sevinç,

kimi zaman ise mutluluk melodileri olup
öterler. İşte bu şekilde onlarla birlikte, ortak
bir yaşamı paylaşmaktayız. Bana bu satırları
yazdıran da bu olsa gerek.

Eskiden köyümüzdeki ailelerin geçim va-
sıtaları nelerdi? Yola çıkarken neler kuşanır,
ayaklarına neler giyerlerdi? Bütün bunları nasıl
ve nerelerden imal ederlerdi? Guımluların dük-
kanları var mıydı, yok muydu? Onların geride
bıraktıklarını unutmadan canlandırmak ve ma-
zinin sayfalarındaki belgeleri yeni kuşaklarla
paylaşmak için sorular, sorular... Kaleme al-
dıklarımla bu soruların hiç değilse birkaçına ce-
vap verme arzusundayım.

Her şeyden önce Aba yapımına dair iki söz
söylemenin hoş olacağını düşünüyorum. Neden
derseniz kardeşlerim, isterseniz onun sırrını

söyleyeyim sizlere. Bu işin beni kendine çeken
bir yanı var. Rahmetli ninemiz Nafiza, köyde
aba yapımında ismini duyurmuş birkaç kişiden
biri idi. Ondan öncelikli bahsetmek istemezdim
doğrusu... Bundan utanır, benim için “Bu adam
ne kadar kendini beğenmiş biri!” denmesinden
çekinirim. Ninemizle ilgili Gulu yaşlıların an-
lattıklarını dinleyince, nineme dair aile büyük-
lerimizden duyduklarımızın doru olduğunu
anladım.

Nafiza'nın ustalığının nerelere kadar ya-
yıldığına siz karar verin. Onun işçiliği olan ma-
haretli ellerinden çıkan bir abayı diktiğiniz
zaman devrilmeden dimdik durabilir ve onu
tanıyan kimse buna şaşırmazdı. Aba yapacak
kadar yün bulup hazırlayan, doğruca ona getirir

- ve “gel Nafiza, Allah aşkına bundan bana bir

 

aba yapıver” diye ricada bulunurdu. Ninemiz
gönül kırmak istemez ve kimseye bir kez bile
“hayır!” demezdi.

Peki aba nasıl yapılır? Onun, süvari abası ve
araba abası şeklinde iki çeşidi vardır. Süvari
abası, onu siyen atlıyı ayakları ve eyer dahil
büsbütün örtecek genişlikte olurdu. Böylelikle
yağmur ya da kar yağışında atlı ıslanmadı$ı gibi
atı da daha kuru kalırdı. Araba abası ise daha
kısa ve birazcık daha dar yapılırdı. Bunun ne-
denine gelince, arabaya binip onu süren
kimsenin bazen yaya olarak yürümesi gere-
kirken bazen de hayvanları ile ilgilenmesi ge-
rekirdi. Bu abanın daha küçük olması, abacının
bütün bunları yaparken rahat olmasını sağlardı.

Aba türleri arasındaki küçüklük büyüklük
olarak bu farkı verdikten sonra değişik bir ör-
nekle aralarında bir kıyaslama daha yapmak
istiyorum. Süvari abasını yapmak için 12 ko-
yundan çıkacak yün kullanılırken diğer aba türü
için 10 koyunluk yün yeterli olurdu. Araba abası
için bu ölçünün isteğe bağlı olarak sekiz koyuna
kadar inmesi de mümkündür.

Keçeler de iki kısma ayrılır: dağ keçesi ve
ev keçesi. İsminden de anlaşıldığı gibi dağ ke-
çesi, dağa giderken götürülürdü. Nispeten daha
büyük olan bu keçe, araba yiyecekle mal-
zemeyle yüklüyken üzerine örtülerek yağan
yağmurda ıslaklığın yüke zarar vermesi engel-
lenirdi. Gerektiğinde de oradan alınıp uygun bir
yere güzelce serilip üzerine oturularak azıklar
yenilirdi. Ya da dağ başında kalıp orada gece-
lemek zorunda olanlar bu keçenin üzerinde
uyurlardı. Yolculukları bir yağmur ya da kar
yağışı yakaladığında ise aba yerine kullanma
da mümkün oluyordu.

Ev keçesi ise daha küçük olurdu. Yere ser-
diğiniz zaman kapladığı alan dağ keçesinin ya-
rısı kadar olurdu. Bu keçe ev içinde kulla-
nılmakta, uyurken de ahşap divanın üzerine
serilmekteydi. Aba ya da keçe yapmak için
ninelerimiz önce henüz kartlaşmamış kamıştan
elde edilen 'çıy'ı yere sererlerdi. Çıyın yapımı
şu şekilde olurdu: Kamışları düzenli bir şekilde

  

 



 

 

 

birbirinin hizasına gelecek biçimde yan yana
dizerlerdi. İnce bir iple çapraz olarak içerden-
dışardan geçirerek bağlanan çıy, aba ya da keçe
yapımı için kullandıkları yünü yuvarlama, açma
ve iç içe koyma gibi işlemlerinde onlara kolaylık
sağlardı. Keçe yapımında en çok dikkat edilen
şeylerden : biri, » kalınlığın her yerde aynı
olmasıydı. Bunun için inceltilen yün, üzerine su

. serpilir, dövülerek katlanıp baskılanır ve
beklemeye bırakılırdı. Bu iş bittikten sonra çıyın
altına yün yerleştirilir. Daha sonra “haydi buyur
çıyı yuvarlamaya!”. Ninelerimiz akşama kadar
onu yuvarlamakla meşgul olurlardı. Yeteri kadar
yuvarlanınca açılan çıyın arasında beyaz bir
keçe ortaya çıkardı. Bu keçeyi boyamak için
büyük bir kazanda ısıtılan suya istenen boya
katılıp kaynatılmaktaydı. Keçe bu kazanda iki
gün iki gece ya da daha fazla bir süre boya içine
iyice nüfuz edene kadar bekletilirdi. Çıkarılan
ve iyice kurutulankeçe, gezdirmeye hazır hale
gelmiş olurdu. .

Keçe ya da aba yapan Guımlu kadınların her
birinin kendine has yöntemleri vardı. Yünün
açılma biçimleri, çıyın yuvarlanmaları ve
boyama şekilleri birbirine benzemezdi. Zaten
keçeleri ve abaları kaliteli, normal ya da küçük
yapan da bu işlemlerdi. Bir abaya bakınca onun
hangi kadının elinden çıktısı bilinirdi. Bakınca
rahatlıkla “Abari Nafiza yilçpab, abari Canay
Kebaxan yilçpad, abari Kuraşın Keziba, abari
Camkhuılrga Kgokgua yilçpad, abari Şarmat
Marixa yilçpad”! derlerdi. Aklınıza sakın bu işi
yapanlardan burada ismini saydıklarımın bir
kısmını övüp bir kısmını yerdiğimi getirmeyin.
Zira Guımlu bu kadınların hepsi, namını

duyurmuş hünerli insanlardı...

Aba ve keçe yapımında olduğu gibi köylü-
lerimiz giydikleri ayakkabıları da kendileri imal
ederlerdi. Bunun için öncelikle sığır derisi alıp
ayakkabı çıkacak parçalara? ayrılırdı. Bu par-
çaların her biri (o devirlerde ölçü olarak kul-
tanılan arşınla) yarım arşın eninde, bir arşın bo-
yunda kesilirdi. Şimdi sıra kullanılacak deri
üzerindeki tüyleri yolmaya gelmişti. Bunun için
yoğurt vekepek gibi malzemeler suyla karıştı-
rılıp kaynatılırdı. Deri, kaynayınca ekşiyerek yo-
gunlaşan bu karışıma batırılır ve iki gün iki gece
bu şekilde bekletilince tüyler deriden kolayca
ayrılırdı. Öte yandan cam parçasıyla deriyi kazı-
yarak tüyleri çıkaranlar da olurdu. Ancak bu
yöntem hem çok zordu, hem de çoğu kez deriye
zarar vermekteydi. |

Ayakkabı yapımı için hazırlanan bu köse-
lelerle dikilen deri çizmeler daha sonra boyan-
maktaydı. Boyama işi için Kızılağaç kabuğu

 

(yüzülerek çıkarılıp) yoğrulur ve çıkan suyuyla |
ayakkabı boyanırdı. Kızılağaç kabusu oldukça
yumuşak olup kolay çiğnenir. Bir başka yol ola-
rak da su doldurulan bir kazana boya katılmak-
ta ve daha sonra ayakkabılar bu kazanda boyayı
iyice emene kadar bekletilirdi.

Kızılağacın yanı sıra bu iş için pelit ağacı da
kullanılmaktaydı. Şişirilerek olduğu gibi çıkartı-
lan pelit kabuğundan da yine boya olarak
faydalanılabiliyordu. Oldukça sert. olduğu için
güçlükle yoğrulan bu bitkinin kabuğu, dedik-
lerine göre daha kaliteli ve daha hoş görünümlü
olurdu. Bu boyayla boyanan ayakkabılar da su
geçirmediği gibi daha uzun ömürlü olurdu.

Köyümüzde Rus devrimi öncesinde de sa-
bun, tütün gibi çeşitli ihtiyaç maddeleri de da-
hil olmak üzere hemen her şeyin satıldığı dük-
kanlar vardı. Bu dükkanlar, yaşlılarımızın anlata

geldikleri güzel hatıralarda yerlerini alırlar.
Köyde dükkanla geçimini sağlayanlar, Habat Yu-
sıf ve Naib, Xuıdların Çapan ile oğulları ve Kab-
lex Gali. Devrim sonrasında Bala Sayıt da küçük
bir dükkan açıp bir süre çalıştırmıştı.

Kanunların yeni yeni işlemeye başladığı yıl-
larda Gali'nin dükkanı kundaklanır. O, malı-
mülkü ateşe verilen tek kişi olmaz. Köydekibir-
çok ev, bu tür yangın olaylarıyla karşılaşır. Köy-

- lüler toplu olarak bir süreliğine hayvanlarını ve
taşıyabildiği eşyalarını yanlarına alarak köyü
terk etmek zorunda kalır. Köye döndükten son-
ra Gali tekrardan dükkanını açar. Köylüleri-
mizden usanan, can sıkıntısından kurtulmak is-

teyen insanlar, onun dükkanında toplanıp saba-
ha kadar otururlardı. Ne mi yaparlardı? Bahse
girip üst üste koydukları sabunları kamayla ke-
serlerdi. Onları kesebilen kazanır, kesemeyip
kaybeden ise sabunların parasını öderdi. Bu in-
sanların eğlenecekleri bir şeyler hiç eksik ol-
maz, orada mutlaka gülecek bir şeyler bulur-
lardı. Gali'nin dükkanı adeta köylülerin bir ara-
ya gelme zaman geçirme mekanıydı.

Köyün yaşlılarından Canay Aslembek'in ha-
tıralarından birini anlatayım sizlere.

“Çok gençtim ben o sıralar... Bir defasında
akşam vakti babam beni Gali'nin yanına tütün
almaya gönderdi. At sırtında gitmiştim oraya.
Dükkanı yakıldıktan sonra yeniden yapmakiçin
kullandığı toprağı kazıp aldığı evinin yanında
kuyu gibi bir yer vardı. Atımı o kuyunun önünde
durdurdum. Nasıl olup da atın o kuyuya düş-
mediğini hala anlamış değilim. Neyse, attan in-
dim ve gidip tütün satın aldım. Gelirken birden
kendimi o kuyunun içinde buldum. Beni yolcu
etmek için peşimden evin önüne çıkan Gali'nin
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yaşlı karısı Khanısa “Dikkat et, orda bir kuyu
var!” dediğinde ben kuyuya düşmüştüm bile...
Kuyunun içinden “Khanısa o dediğin başıma gel-
di!” diye cevap verdim. Şanslıydım bana bir şey
olmamıştı ama kuyu derindi, dışarı çıkılabilecek
gibi değildi. Khanısa ortalığı velveleye verdi ve
hemen bir merdiven ve lamba getirip beni ora-
dan çıkardılar. Yeniden atıma bindim ve tütünle
birlikte eve döndüm. Gali'nin dükkanını hep
gençliğimde başıma gelen bu olayla hatır-
yorum.”

Habat Naib'in dükkanına gelince, onun da
enteresan bir hikayesi var. Dükkanı açmak için
Naib çok şeyler yaşadı. Olayı kısaca anlatayım
sizlere...

Çarlık zamanında Çerkesk civarında Khubina
nehrine yakın geniş bir araziye sahip Tuğanlar-

dan zengin bir adam vardı. Yargıç olarak çalış-
maktaydı. O sıralar soyguncular ve hırsızlar güç-
lüymüş. Sağda solda sürülerle hayvanlar kaçırır,
hırsızlık yaparlarmış. Yargıç, hayatını bu şekilde
kazanan bu insanlara engel olup onları hapisten
kurtarırmış. Hırsızlar da buna karşılık olarak ele
geçirdikleri ganimetten ona pay verirlermiş.

Durum bu şekilde devam edip gitmekteymiş.
Bir gün hırsızlar Çatakhala tarafına gidip bir sı-
Sır sürüsü çalıp kaçırmışlar. Sürü sahipleri za-
man kaybetmeden hemen etrafa habersalıp ta-
kibe koyulmuş. Sığır sürüsü bu, saklayabilir mi-

sin... Kaçacakların izini süren sürü sahipleri ko-
valamaya başlamış. Takipçilerin çok yaklaştığını
gören hırsızlar, sürüyü götürüp Tuğanların top-
raklarına sürüp. orta--dan kaybolmuşlar. Sürü
Tuğanların arazisinde bulununca doğruca At-
man'a” giden sürü sahipleri, olup biteni an-

latarak “Sürüyü bu adamın topraklarında bul-
duk.” demişler. Kaymakam Tuğanları tanımaz
olur muydu? Hemen yargıcı çağırıp ona Şöyle
demiş: “Bu adamların çalınan sürülerini senin
arazide bulmuşlar. Kanunları bilirsin, hırsızlar
ortaya çıkarılamazsa çalınan mal topraklarında
bulunduğu için suç senin üzerinde kalacak ve
sen cezalandırılacaksın. Sana üç gün mühlet
veriyoruz. Süre bitiminde tekrar görüşürüz.”

Tuğanların yargıç, ne yapacağını bilemez
halde derin düşüncelerle evine dönmüş. “Hırsız-
ların isimlerini vereyim” demiş. “Olmaz!” diye
kendi reddetmiş. Malum, onların suç ortağı,
kendisine verilecek ceza da onlarınkinden geri
kalmayacak. Hırsızları ele vermese, suç kendi

üzerine kalacak. Düşünmüş taşınmış, onu en az
zararla kurtaracak bir yol bulmuş.

Kendisi, Khaseylerin eniştesiydi. O zaman
Khaseylerin bir oğlu Laba tarafından bir yerde

 

okumaktaydı. Arkadaşı Habat Naib de onunla
yedikleri ayrı gitmeyen, gençliğinin baharında
bir delikanlıydı. Okumak o dönemde çok zordu.
Su gibi para harcamak lazımdı. Zengin

Khaseyler için para sorun değildi oğullarını oku-
tacak kadar varlıklıydılar. Naib'in durumu çok
farklıydı. Yokluk içinde kıvranıyordu. Tuğan-
ların yargıç bunu gizlice değerlendirmeyi aklına
koymuş. ikisini de çağırıp durumu anlatarak
“Çalınan malları arazimde buldular. Mümkünse
yardımcı olun, sığırları çaldığınızı söyleyin. Sizi
yargılayacak olan benim nasıl olsa. Hiç merak
etmeyin. Size sadece birer sene hapis vere-
ceğim. Bir yıl nedir ki, insan hastalık olsa bile
bir yıl sabredebilir. Hapisten çıkışınızda ömür
boyu tüketemeyeceğiniz mal-mülk vereceğim
size” demiş. Khaseylerin oğlu eniştelerinin ak-
rabalığı hatırına kabul etmiş. Naib de arkadaş-
lik uğruna “Hayır” diyememiş.

Suçsuz yere iki delikanlı birer yıl hapis
cezasına çarptırııp Xarkov'daki hapishaneye
gönderilmişler. Bir yıl dolup da geri döndük-
lerinde Tuğanların yargıç sözünde durmuş,
onların şerefine güzel bir ziyafet verdikten son-
ra tam donanımlı birer at ve bolca para ile yol-
cu etmiş. Naib köyüne dönünce işte bu paradan
arta kalanlarla bir dükkan açmış.

Köyümün geçmişimden anlattığım bu ha-
traların size garip gelemeyeceğini biliyorum.
Yeni yetişen gençlerimize bir nebze de olsa ba-
zı şeyleri anımsatmak arzusundayım. İstediğim
gerçekleşmişse bu dünyada bahtı yüzüne gülen,
asırlarca ismi anılan muradına nail olmuş insan-
lardan sayacağım kendimi...

*Spsıhua Abijkua”, Abaza (Dergisi), no:3, 1997

 

 

' “İşte bunu Nafiza yaptı,işte bunu Canay Kebaxan
yaptı...”

? Amğası
? Atman, Dönemin kaymakam dengi yerel mülki ve

askeri yöneticisi



 

  
 

 

 

 

Tarih Vakfı'nın sözlü tarih çalışmaları,
1993'te sözlü tarih alanının en önemli uzmanla-
rından biri olanProf. Paul Thompson'ın davet e-
dildiği bir atölyenin Vakıf tarafından gerçekleş-
tirilmesi ile başladı. Bu önemli buluşmanın he-
men ardından ilk büyük proje Kültür Bakanlığı
ile birlikte gerçekleştirildi. 1993-1995 yılları a-
rasında Osmanlı İmparatorluğu'nun son döne-
minde çocukluklarını yaşamış, Cumhuriyet'e ge-

çişi hatırlayan farklı mesleklerden, unutulmaya
yüz tutmuş zanaatların temsilcilerinden 103 ki-
şiyle yaşam anlatılarının kaydedildiği görüş-
meler yapıldı. Bu projeyi, devam eden yıllarda
Osmanlı Bankası, Demirbank, İnterbank, Tekel,

Lafarge Aslan Çimento, Efes Pilsen, İş Bankası
Cenajans, Esgebank kurum tarihi projeleri, Çi-

mento sektör tarihi projeleri kapsamında ger-
çekleştirilen sözlü tarih çalışmaları izledi. Bu
çalışmaların yanısıra 1998 yılında Cumhuriyet'in
75 yılı projeleri çerçevesinde sözlü tarih görüş-
meleri yapıldı ve bu görüşmelerden bazı alın-
tılara hazırlanan 13 kısa belgesel filmde yer ve-
rildi. Oldukça verimli geçen 9 yılın ardından Ta-
rih Vakfı 550 kişinin anılarının ve tanıklıklarının
yer aldığı önemli bir sözlü tarih arşivini oluştur-
muş oldu.

Vakıf, çeşitli projeler kapsamında gerçek-
leştirdiği sözlü tarih çalışmalarının yanı sıra,

yerel tarih gruplarının, semt girişimlerinin, ta-

rih dostlarının çalışmalarına katkı sağlayabilmek
amacıyla sözlü tarih atölyeleri gerçekleştirdi.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinde, farklı meslekler-
den tarih meraklılarının, yaşadıkları kentin ta-
rihsel değerlerine sahip çıkmak amacıyla bir-
araya geldikleri ve ortak projeler etrafında gö-
nüllü çalışmalar yürüttükleri yerel tarih grup-
ları, yaşadıkları kentin geçmişine yönelik anıları
kaydederek, sergi, kitap gibi çeşitli projelerin-
de sözlü tanıklıklara yer veriyorlar. Kent belle-
gine önemli bir katkı sağlayan benzer çalışma-
ları İstanbul'daki çeşitli semt girişimleri de (Ar-
navutköy Semt Girişimi, Kuzguncuklular Der-
neği) kendi semtlerinin yaşlıları ile birlikte ger-

çekleştiriyor. Tarih Vakfı 2000-2001 yıllarında,
sözlü tarih alanında çalışan öğretim görevlileri-
nin, uzmanların desteğiyle sözlü tarihin yerel

 

(Funda Çelebi Çetinbaş)
Yerel Tarih ve Sözlü Tarih Programı

tarih çalışmalarında nasıl uygulanabileceğine
dair deneyimlerini paylaştı. Vakıf, bu atölyele-
rin yanısıra sivil girişimlere katkı amacıyla sözlü
tarihle ilgili bir broşür yayınladı.

Tarih Vakfı'nın sözlü tarihle ilgili bir başka
çalışma alanını ise yayınladığı kitaplar oluştu-
ruyor. Vakıf, geçtiğimiz yıllarda çeşitli sözlü ta-
rih çalışmaları hakkında bilgi veren, yöntemi an-
latan kitapların yanı sıra sözlü tarih uygulama-
larından üretilmiş kitaplar yayınladı. Doğrudan
konusu sözlü tarih olmamasına karşın birçok ki-
tabın içinde kuramsal açıklama ya da uygulama
örnekleri olarak ya da bilgi kayna$ı olarak sözlü
tarihe yer verildi. Toplumsal Tarih dergisinin ve
İstanbul dergisinin birçok sayısında sözlü tarih
çalışmalarına yerayrıldı.

Vakıf, önümüzdeki yıllarda yeni bir sözlü
tarih projesini gerçekleştirmek üzere çalışmala-
rını sürdürüyor. “Tarihe 1000 Canlı Tanık” adını
taşıyan bu proje kapsamında Türkiye genelinde
70 yaş üstü 1000 kişinin yaşam öykülerinin ses
ve görüntü kaydını alınması amaçlanıyor. Bu ö-
nemli arşivin, Türkiye'nin son 80-90 yıllık ta-
rihinin insan deneyimleriyle birlikte incelenebil-
mesine önemli bir katkı sağlayacağına inanılı-
yor. Vakıf, Milliyet Gazetesiile birlikte gerçek-
leştireceği bu proje kapsamında bir taraftan
görüşmelere başlarken, bir taraftan da projeye
destek verecek sponsorlarla ilgili arayışını sür-
dürüyor.
 

 

Tarih Vakfı'nın Sözlü Tarihleİlgili Yayınları
- Geçmişin Sesi, Paul Thompson
- Tarihin Peşinde, John Tosh
- “Liseli Gençlerin Gözüyle Cumhuriyetimiz”
Yerel Tarih Yarışması

- İstanbul'da Hatırlamak ve Unutmak, Leyla
Neyzi

- 20. Yüzyılda Tarih Yazımı, Georges G. Igsers
- Bize Derler Çakırca, 19. Ve 20. Yüzyılda

Efeler, Halil Dural - Sabri Yetkin

- Yanıbaşımızdaki Tarih, David E.Kyvig-Myron
A.Marty

- Sözlü Tarih ve Yerel Tarihçi, Stephen Caunce
- Geçmişin İzleri, Esra Danacıoğlu
 

  



  
 

 

 
 

Dergimizin “Sözlü Tarih” konulu bu sayısı için, yayımlanan kitaplarında sözlü tarih çalışmala-
rından yararlanan büyüklerimizle görüşmeler yaptık. Bizlere bu çalışmaları nasıl yaptıklarını
ve sözlü tarih araştırmalarının toplumumuz için ne kadar önemli olduğunu anlatan büyük-
lerimizin bu konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini yayınlıyoruz.

 

Doğu milletlerinde günlük tutmak ya da
hatıra yazmak pek gelişmediği için, sözlü ede-
biyat önem kazanmıştır. Dinlemeye ve gözleme
dayanan bilgi birikimi, nesillerin sözlü olarak

birbirine aktardığı değerli bir hazinedir.

Modern çağda yaşamama rağmen, sözlü kay-
naklardan ben de yararlandım. Yazılı edebiyata

geçmeden, vatanlarından sürülen bir topluluğa
mensuptum. Kuzey Kafkasya'dan ilk çıkan göç-
menler, kitap-defter edinmemişlerdi. Bütün bil-
diklerini, hatıralarını hafızalarında saklamışlar-
dı. Dinleyen, merak eden olursa, özellikle yeni

nesillere, bildiklerini anlattılar.

Kesin tarihini hatırlamıyorum; ilkokula yeni
başladığım yıllardı. Yaşlı babaannem, bir yere
oturmaya giderken, beni ve kız kardeşimi yanı-
na alırdı. Genelde bu, gece oturması olurdu.
Konuşulanları merakla dinlerdim. Yıllar sonra
bunları yazılı hale getirmek isteyince başarılı o-
lamadım. Çünkü sözlü kaynak, yer yer kop-
muŞtu.

Buna rağmen; “Efsaneler, Hikayeler, Port-
reler” isimli kitabımda bulunan “Nenof”, “Kut-
sal Dul”, “Meryem” adlı hikayelerim, çocukluk

yıllarında dinlediğim kaynaklardan esinlenerek
yazılmıştı.

Meryem ile Nenof, benim hayalimin ürünü
değildi. Gerçektir. İlkokula başladığımda ikisi
de sağdı. Sas Nenof'un yaşı yüzün çok üstündey-
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di. Meryem Nenof ise sanırım yetmişini geç-
mişti.

Meryem Nenof'u bugünkü değer ölçülerimle
tanısaydım, onu daha dikkatli dinlerdim. Sesini
yükseltmeden, sözcükleri tane tane oturtarak,

sanki şiir okur gibi konuşurdu. Biz çocuklarla
konuşurken, bir büyükle konuşuyormuş gibi dav-
ranırdı. Yüz hatları anlamlı, yaşına göre hala .

güzeldi.

Dinlediğim büyükler sadece bunlar değildi.
Halamın beyi saatçi Recep Hoca, köyümüzün
imamı Eyüp Efendi dikkatle dinlenecek, bilgi
düzeyi yüksek kişilerdi. Üniversite çağında; Ah-
met Canbek, Şerafettin Erel, Dr. Vasfi Güsar

Beyler saygıyla hatırladığım kişilerdir.

Kazanuko Jabağ adlı kitabımın ikinci baskısı
yapılacağı zaman, bazı bölümleri zenginleştir-
mek istedim. Bu konuda, en büyük katkıyı Şo-
gen Ali ile Saim Tuç Beyler yapmışlardır. Her
ikisini de saygıyla anıyorum.

Özellikle belirtmekistiyorum: Şogen Ali Tha-
mate çok iyi değerlendirilmelidir. Tabir caizse
beyni yıkanmalıdır. Bütün bildikleri kayda geçi-
rilmelidir. Şüphesiz sözlü kaynaktan alacağınız
bilgiler hamdır. İşlenmesi gerekir. Belli baş-
lıklar altında toplanmalıdır. Sözlü kaynak görevi
yapacakkişiler gün geçtikçe azalmaktadır. Za-
man kaybedilmeden birikim sahibi büyüklerimiz
tespit edilerek, Onlardan istifade edilmelidir.



 

 

 

 

“Kurtuluş Savaşında Çerkesler” konulu ça-
lışmalarımda sözlü verilerden ve tespitlerden
çok yararlandım. Hemen belirtmeliyim ki, her
sözlü veri ve anlatıyı olduğu gibi alıp kul-
lanmak şeklinde değil de mevcut yazılı kay-
naklardaki bilgilere açıklık getiren ya da bir-

den çok kaynaktan aldığım bilgilerden bir-
birini teyit eden ve o konuda bilinenlere açık-
lık getiren sözlü bilgileri açıklayıcı, açıklık ge-
tirici veri olarak kullandım.

Örneğin, Kurtuluş Savaşına katıldığı bili-
nen çok sayıda asker veya sivil kökenli Çerkes
hakkında yeterli yazılı bilgiler yoktur. En azın-
dan Çerkes kökenli olduklarına ilişkin yazılı
bir mesnet yoktur. Öyle olunca, ya o kişilerin
hayatta olan ailelerine ulaşarak onlardan
alınan bilgilerin hem ses kaydını yaparak ya
da o bilgileri tanıklar huzurunda yazılı hale
getirmek suretiyle kullandım. Miralay Bekir

Sami Bey'in yaşayan oğulları ile Çerkes Ethem
Beyin Türkiye'de ve Ürdün'de yaşayan yakın-
larından aldığım bilgilerin önemli bölümüiki-
sinin de yazılı bıraktıkları anılarla bir araya
getirildiğinde oldukça anlamlı ve değerli sözlü
tarih bilgileri oldu. Araştırdığım kişilerin aile-
lerine ulaşma imkanı olmayan hallerde de ya-
kın çevresi ve silah arkadaşlarından aldığım
sözlü bilgilerden en sağlıklı olduğuna inan-
dıklarımı değerlendirdim.

Sivas Kongresi'ne Uzunyayla'dan çok sa-
yıda insanımızın atlı olarak Sivas'a gidip Mus-
tafa Kemal Paşa'ya destek verdiklerini çocuk-
luğumdan beri biliyordum. Zira,onu da sözlü
olarak Mustafa Kemal Paşa'nın uzun süre emir
erliğini yapmış olan akrabam ve köylüm De-
guna Mahmut DOĞAN büyüğümüzden defalar-
ca dinlemiştim. Katılanların kimler olduğu ko-
nusunda da bir hayli bilgim vardı. Onların fii-
len tespit çalışmalarına ancak 1978-80'li yıl-
larda başlayabildim.

Tespit çalışmalarına başladığımda Kurtu-
luş Savaşı yıllarında en az 18-20 yaşlarında
olup henüz sağ bulunan tüm yaşlılarla bir bir
görüştüm. Bazılarının babaları Sivas'a gitmiş-
ti, gitmeden önce ve döndükten sonra kendi

evlerinde yapılan Uzunyayla ileri gelenlerinin
katıldığı iki toplantıda da büyüklerine hizmet
etmiş ve konuşulanları da can kulağıyla din-
lemişti. Bazıları, Sivas toplantısından dönen
ve kendilerine yakın ya da köylüleri olan bü-
yükleri bizzat dinlemişti. Bazıları, evlerine

 

“mış oldukları toplantılarda anlattıklarını,

misafir olarak gelen Emir Paşa'nın anlattıklarını
dinlemişti. Bazıları Rauf Beyin, Bekir Sami Kunduk
Beyin ve Emir Paşa'nın yakınlarıydı. Bazıları Rauf
Beyin başbakanlıktan istifa ettikten sonra gittiği
Pınarbaşı ve Sivas'ta Çerkes ileri gelenleriyle yap-

bazıları
da Bekir Sami Bey ve Emir Paşa'nın sonradan
anlattıklarını dinlemişlerdi. Bazıları, Sivas'a gi-
denlerin eşleri, kardeşleri veya yeğenleri idiler.
Bazıları da toplantılara katılmamış ama kulaktan
dolma bilgi sahibiydiler. Hepsine, Pınarbaşı ve
Viranşehir köyünde yapılan iki hazırlık toplantısına
ve sonra da Sivas Kongresi'ne Uzunyayla adına

kimlerin katıldığını sordum ve cevaplarını ayrı
ayrı kayda aldım. Daha sonra Sivas kongresi sıra-
sında dışarıdan Sivas'a gelmiş misafirlere ev sa-
hipliği yapan ailelerin yaşayan büyüklerini nerede
yaşıyorlar ise oraya giderek kendileriyle konuştum
ve evlerine veya yakınlarına kimlerin konuk ol-
duğunu, Uzunyayla'dan kimlerin Sivas'a fiilen gel-
diğini sordum. Üçüncü olarak da Sivas Kongresiile
ilgili olarak yazılmış ne varsa, cep takvimi notları
dahil, araştırıp okudum.

Sonuçta; enteresan şeylerle karşılaştım. Sivas
tarafında dinlediklerimin verdiği isimlerin bir kıs-
mını Pınarbaşı ve Uzunyayla yöresinden dinlediğim
yaşlıların anlatımlarında da buldum. Bunlar daha
çok gidenlere birinci derecede yakın oğul-eş-kar-
deş konumunda olanların anlatımlarında yer alı-
yordu. Bazı büyüklerin saydıkları isimleri telaffuz
eden başkaca kimse yoktu. Biraz daha araş-
tırdığımda o kişiler kendi akrabaları veya yakınları
olan bir kişiyi giden kafileye katıyordu ve verdik-
leri bilgi asılsızdı. Sivas'a giderken ne gibi
olaylarla karşılaştıkları, Sivas'ta nerede misafir
kaldıkları ve Kongrede gördükleri Çerkes ileri ge-
lenlerinin kimler olduğu gibi ikinci derecedeki so-
rulara verdikleri cevaplarda da gerçekçi olanlar
yine fiilen Sivas'a gidenlerin yakınlarıydılar. Bu
sözlü tarih bilgileri sayesinde isimler bir bir ortaya
çıktı.

Sözlü tarih derlemelerinde yanıltma ihtimali
çok yüksektir. Araştırıcı o konu hakkında detaylı
bilgi sahibi ise verilen bilgilerin doğruluk dere-
cesini belirleyebilir ve hata ihtimalini azaltır.
Kendi konumla ilgili gördüğüm şeyler arasında
Çerkes Ethem Beyin Yunan tarafına geçtiği Ocak
1921 ayı içerisinde Batı Anadolu'da var olan basılı
yayının ve gelişme raporlarının Ethem Bey hak-
kında verdiği bilgilerin önemli bölümü sağlıksızve
maksatlı haberlerdir. Ethem Beyin Sındırgı yö-
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resinde ve Eski Manyas köyünde muhtarın
evinde saklandığı tarihlerde O'nun Yunan Kuv-
vetleri ile bir arada Türk Ordularına karşı
savaştığına ilişkin yazılı haberler vardır. Keza,
Ethem Beyin Ürdün'de yaşadığı günlerdeki
yaşam koşullarını ve Amman'dan ayrılmasının
yasaklandığı yıllarda da sık sık isyan çıkarmak
maksadıyla adamlarıyla beraber Türkiye'ye
girdiğine hatta bir seferinde bir çok insanın
tutuklanıp yargılandığı ve sonuçta da beraat
ettiği birer vaklıadır. Şimdi bu gazete
haberlerine dayanarak ve yeterince araştırma
yapmadan tarih yazdığınız zaman hatasız ve
güvenilir olur mu?

Çocukluk yıllarımızı köyde yaşlılarımızın
bir araya gelip gerçekleştirdikleri çok sayıda
sohbeti dinlemiş bir insan olarak o güzelim
bilgileri neden yazmadığıma hayıflanıyorum.
Herbiri canlı tarihti. Bu günkü imkanlarla bir
çok yayını okuma ve incelemefırsatı çıktığı
için okurken hep eski köy sohbetlerinden
bölümler buluyorum. Henüz 40 yaşına gel-
meden vefat eden annem öylesine Çerkes ma-
sal ve söylencelerini bilirdi ki, kış aylarında
büyükler ve orta kuşak gençler toplu olarak

 

Kafkasya diasporası insanları olarak her ge-
çen gün özgün kimliğimizden biraz daha uzak-
laşıyoruz. Artık, hangi nedenden kaynaklanırsa
kaynaklansın kültürel yok oluşa karşı göster-
memiz gereken toplumsal boyutta bir direnme
azim ve gücünden yoksun olduğumuzu kabul
etmek zorundayız.

Evet, kültürel açıdan hızla yok oluyoruz.
Üstelik bu yok oluş sadece Kafkas diasporasını
da kapsamıyor. Tüm ülkeyi de içine alan ve
evrensel değerlerdeki kültürel farklılıkları hızla
yok eden bir süreçte yaşıyoruz. Kendi top-
lumumuza ait değerleri öğrenmeden alt ku-
şaklara aktaramadan geçen her dakika mevcut
birikimimizin de hızla sonunu yaklaştırıyor. İşte
bu bağlamda, sözlü tarih çalışmalarının kül-

türel yok oluşa karşı birer direnç unsuru haline
dönüşebileceğini düşünüyoruz.

Kafkasya Araştırmaları Grubu olarak yap-
makta olduğumuz saha araştırmalarını Whalen
belleklerinde kültürel açıdan değer taşıyan
birikimi olan insanlara ulaşarakl” gerçekleş-
tirmekteyiz. Bu yöntem bizleri de sözlü tarih
çalışmaları kapsamına dahil etmektedir. Yap-
makta olduğumuz saha çalışmalarında sözlü

 

gelir ve kendisine saatlerce anlattırırlardı. O

nedenle ben çok sayıda masal bilirdim. Ne zaman
ki, Özdemir Özbay'ın tercüme ve derleme olarak
yazmış olduğu NART Efsane ve Mitolojilerini
okumaya başladım, o zaman annemin ne denli bir

sözlü kültür zengini olduğunu anladım. Ancak iş
işten geçmişti O, ben lise son sınıfta iken

bildikleriyle birlikte ebedi aleme göçüp gitmişti.
Annemin bu bilgileri nereden edindiğini araştır-
dığımda asıl deryanın anneannem olduğunu öğren-
dim. 100 yaşı dolaylarında vefat edenrahmeti an-
neannemin bu güne kadar hiç kimse tarafından
söylenmemiş eski Adıge şarkıları, masal ve hi-
kayeleri konusunda olağanüstü bir birikime sahip
olduğunu gecikmeli olarak öğrendim ama yapacak
bir şey kalmamıştı.

Eğer gençlik yıllarında bu gibi bilgilerin önemli
olduğunu fark etmiş olsaydık mükemmel şeyler
yapabilirdik. Böyle derken her şeyin bitti demek
istemiyorum. Hala yapılacak şeyler var. Yeterki
çevremize bilinçli bakalım ve duyduklarımızı
değerlendirip kayda alalım. Köylerimizde öyle
insanlar var ki tahminlerin üstünde bilgileri var-
dır. Bazıları başka şeylerle karışmış ta olsa ayık-
lamak kabildir.

 

tarih çalışmalarının özellikle yerinde gözlem ve
görüşme tekniklerini uyguluyoruz. Halen saha
çalışmalarımız aralıklı olarak devam ediyor.
Genel bir uygulama olarakbahar ve yaz ayların-
da sahada yaptığımız derlemeleri, sonbahar ve
kış aylarında masa üstüne yatırıyoruz. Tespit
ettiğimiz bulguları raporlaştırarak yayın aşa-
masına dönüştürmeye çalışıyoruz.

Grup olarak daha önceki yıllarda yapılan
çalışmalar sırasında karşılaştığımız sorunlara ve
elde ettiğimiz deneyimlere Kaf-Dav tarafından
basılan kitapçıkta büyük oranda yer verdiğimiz
için burada ayrıca değinmek istemiyoruz. Ancak
bu tür araştırmalara gençlerimizin yeterince ilgi
göstermeyişlerini (sanal platformda araştırma-
cılara gönüllü danışma hizmeti vermemize karşın
bizlere çok az başvurunun olmasından yola çı-
karak) ilave sorunlar arasına dahil edebiliriz.

Birkaç yıl önce Göksun yöresindeki farklı Kaf-
kas halklarına ait köylerde otuziki adet W"Oyun
ve Eğlence Adetil” tespit ettik. Bu oyunlardan
bazıları çok bilindik bazı oyunlara şaşırtıcı dere-
cede benziyorlardı. Günümüzden yüz yıl önce
köylerimizde (bugünkü adlarıyla bilindik şekliyle
söylüyoruz:) Whentbol", Wbeyzboli", Wpolot”,

12

 
 

-Ham



 

KASIM ARALIK 2002 » SİMİ 53
 

“kriket”, Wkayakt”, Wkızmabiraden”", Wgolf”,

Waşıkl" vs. gibi sportif ve eğlence amaçlı
oyunların oynandığını öğrenmek bizleriçin tatlı
bir sürpriz olmuştu. Bu bulgular ışığında
kendimize şu: soruyu sormadan edemedik?

 

Çerkes gelenek ve görenekleri yazılı olma-
yan, ancak yaşayanların kendilerinden sonra
gelen nesle aktarmaları yoluyla geçmektedir.

Nesilden nesile aktarılan bilgiler ne yazık ki
gelişememekte, bir sonraki nesle aktarılırken
bir kısmı unutulmakta veya eksik olarak ak-
tarılmaktadır. Ayrıca aktaran kişi her zaman
kendi subjektif değerlendirmelerini katmakta,
bu da zamanla âdetlerin büyük oranda tahrif
edilmesine neden olmaktadır. Gelenek ve
göreneklerin zaman içinde bazılarının yaşanılan
dönemde uygulanmasının imkansız olanları da
vardır. Bunların yaşanılan döneme uygun hale

getirilmesi de gerekmektedir. Ama bunların ya-

şanılan döneme uygun hale getirilebilmesi için-
de gerçek adetlerin neler olduğunun bilinmesi
gerekmektedir.

Sözlü Tarih Araştırması! daha öncede
belirttiğim gibi özellikle gelenekler ve göre-
nekler konusunda yapılacak araştırmalarda kul-
lanılabilecek en pratik yöntemlerden birisidir.
Halen yaşayan ve özellikle “Hac'eş” kültüründe
yetişmiş olan yaşlılarla gelenek ve görenekler
konusunda röportajlar yapılmalı ve bu mümkün
olduğu kadar fazla insanla gerçekleştirilmeli,
ortaya çıkan sonuçlardan müşterek olanlar
alınmalı ve adetlerde yazılı hale getirilmelidir.
Ayrıca günümüzde uygulanması imkansız hale
gelen adetler, ya uygulanabilir hale getirilmeli
veya yazılı belge haline getirilmelidir. Sözlü
tarih (Ooaraştırması (Ooyöntemini kullanırken,
araştırmacının da dikkat etmesi gereken bir
takım önemli bilgiler vardır. Her şeyden önce
araştırmayı yapacak olan kişinin konu hakkında
çok iyi bilgisi olmalıdır. Örneğin bir grup yaşlı
ile düğün adetleri konusunda röportaj yapı-

lıyorsave araştırmacı düğün adetleri konusunda
hiçbir bilgiye sahip değilse karşısındaki kişinin
her söylediğini kabul etmek zorunda kalacaktır
veya mülakatı yönlendirme olanağını elinden
kaçırmış olacaktır. Bu araştırma yönteminde
karşınızdaki muhatap olduğunuz kişi zaman
zaman mülakat esnasında kendi hatıralarına
dalıp, konu hakkında bilgi vermek yerine kendi
anılarını anlatmaya dalabilir, o zaman karşı-
nızdaki kişiyi rencide etmeden tekrar konuya

Kimiz biz? Toplumsal belleğimizde küçük bir

çabayla bu orijinal bilgilere ulaşabiliyorsak, ya

daha detaylı yapılacak çalışmalar ortaya neler
çıkaracak?

Ahmet ALPAN

dönmesi sağlanmalıdır. Bunu da yapabilmesi
için araştırmacının yeterli deneyime, bilgiye
sahip olması gerekmektedir. Araştırmacının
sözlü tarih araştırmasına başlamadan önce ko-
nuyu kuramsal olarak çok iyi öğrenmesi gerek-
mektedir. Sorulacak soruları önceden belirle-
meli ve bu soruları başlangıçtan sonuca ulaşabi-
lecek şekilde bir düzen içinde sorması ge-
rekmektedir. Eğer öyle olmazsa araştırma bi-
limsel bilgi toplamaktan ziyade karşısındaki ki-
şinin anılarını anlattığı, sohbet toplantısı şek-
line dönüşecektir. Sözlü tarih araştırma yönte-
minin elbette ki olumlu yönleri de vardır. Her
şeyden önce mülakat yaptığınız kişi o konuda
yeterli bir kişi olmadır ve ondan almış olduğu-
nuz bilgileri diğerleri ile karşılaştırmanız gerek-
mektedir. Eğer imkan bulunursa araştırmanın
konu hakkında yeterli bilgisi olan birden fazla
kişi ile yapılması daha uygun olacaktır. Araştır-
manın birden fazla kişi ile yapılmasının hem
avantajı hem de dezavantajı vardır. Avantajı:
Mülakatın birden fazla kişi ile yapılması, dola-
yısıyla birçok fikrin aynı anda karşılaştırmasının
yapılabilmesi ve aynı anda fikirler arasında çe-
lişki varsa ortaya çıkarılabilmesi gibi şeyler sa-
yılabilir. Dezavantajı ise: Birden fazla kişi ile
mülakat yaptığınız için araştırmanın seyrini
kontrol etmekte çok fazla zorlanabilirsiniz. Ay-
nı zamanda eğer mülakatı yapmış olduğunuzki-
şiler arasında rekabet varsa (ki bu Çerkes top-
lumunda büyük ölçüde olacaktır) bunu önleyip
mülakatın sağlıklı yönde ilerlemesi oldukça güç
olacaktır. Bütün bu avantajların ve dezavantaj-
ların bir kısmının yaşandığı sözlü tarih araştır-
malarını kendim Çerkeslerle ilgili yapmış oldu-
öum araştırmalarda, özellikle gelenekler ve gö-
reneklerle ilgili olanlarda, oldukça fazla mik-
tarda kullandım ve yararlı olduğuna inanıyo-
rum. Bunlardan bir tanesi Pınarbaşı ilçesinde
yaptığım mülakattı. Koj Zehni, Koj Nart, Tok
Haj Ahmet, Duman Nevzat ve Karakuyu kö-
yünden, şu anda ismi aklıma gelmeyen, Faik is-
minde bir kişi ile Koj Zehni'nin Pınarbaşı il-
çesindeki evinde toplandık ve uzun bir süre ge-
lenekler ve görenekler konusunda sohbet etme
olanağı bulduk.
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Geçenlerde Dergimiz in yayınında emeği geçen
gençlerle sohbet ettik, bu sohbete sevgili Erol
Taymaz da katıldı. Gencecik kızlar, delikanlılar,
pırıl pırıl. Her biri diğerinden bir başka güzel, bir
başka sevimli. Onlarla konuşurken taze, serinbir
seher keyfine varırım hep. Yenilenir, umutlarım
daha bir tazelenir, bu günlerdeki moda deyişle,
yeniden motive olurum. Bu sohbetimizden de aynı
duygularla ayrıldım. Ve bu duygularımı hemensiz
sevgili okurlarımla paylaşmak istedim.

Sohbetin konusu “sözlü tarih”di. Son aylarda
bu sözü hep duyuyordum. Açıkçası içeriğini, bo-
yutlarını, ya da nasıl etüt edildiğini bilmiyordum.
Şimdilerde de tam anlamı ile bildiğimi söyleye-
mem.

Gençler açıkladılar; bireyin, ailenin ya da top-
lumun anılarında kalan, ancak toplumun folklo-
runa, sanatına, yazınına geçmişine, kısacası top-
tumun kültürüne ışık tutabilecek anı, anektod ya-
şanmış olay, duygu ve düşünceler yada belli ko-
nulardaki, belli zenaat dallarındaki uzmanlıklar...
Hepsi anlattırılarak tespit edilmek isteniyormuş.
Bu çalışma bir tür etnografya araştırması gibi bir
şey. Ancak adına neden “Sözlü Tarih” dendiğini
bağışlayın, anlamış değilim. Her ne ise, benim an-
(ayıp anlamamam pekte önemli değil. Bu düşü-
nülen çalışmanın Halk BilimsEtnografya açısından
taşıdığı önem beni heyecanlandırdı.

Sohbete katılan gençlere baktım. Şu sevimli,
top sakallı akıllı ölçülü genç; Şosen soyundan, Şo-
gen Soyunun Çerkes halkının yaşamındaki yerini,
hep ruhban kültürü açısından hem benimsemiş
hem de merak etmişimdir. Hemen düşüncelerimi
açtım, neden Şogen soyu ile ilgili --- Ne kaldı ise---

bilinen şeyleri bilen insanların belleğinden süzüp
yazılı hale getirmeyelim...? Şu en uçta oturan; şu
anda yaşamayan sevgili arkadaşımın kızı; L'işe
Soyundan, Abzekh. Annesi Khoblı, anneannesi ise
Abzekh boyunun pek kalabalık bir soyu olan Hat-
ko'lardan. Neden L'ışe ve Hatko soyları ile, yada
Koblı'lerle ilgili belleklerde kalanları araştır-
masın? Ya diğeri, bu kızımız Huwaj soyundan,
yine Abzekh, annesi ise Karden. Hemen Kharden-
terle ilgili çok eskiden duyduğum bir anlatım ak-
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ma geliyor; Kardenler kendilerinin Sosrıkua S0-
yundan geldiğini savuna gelmişler hep. Her Kar-
den evinde, O evin en yaşlı kadınının sandığında,
Sosrıkua'ya ait olduğu savunulan-bir havlu özenle
saklanırmış. Khardenlerin de Şogen'lerde olduğu
sibi Çerkes kültüründekiyerleri saptanmalıydı.

Şu kumral, incecik görünümlü, akıllı, sevimli,
Uzunyayla'lı Hatıkuey kızımız, söylenenleri kapıp
dimağına işleyecekmiş gibi dinleyen. Ona ne
diyelim..? Üstelik çok da güzelröportaj yaptığını
biliyorum.. Neden bütün bu değerleri toplayacak
bir uzman olmasın...?

Ben bu düşüncelerimi açıkladıkça gençler, bu
söylediklerimi neden yazmadığımı sorguluyorlar.
Haklılar da, neden yazmıyorum..? Belki bürokrasi-
nin bana yüklediği sıkıntılı yaşamdan, zaman dar-
ğından, belki de tembellikten. Bence bu tür ça-
lışmaların yapılmamasının bir mazereti olmamalı.
Yazılabilecek o kadar çok anı, anektod, söylence
var ki. Hele kimi Çerkes soylarının özel uzmanlık
dalına giren uğraşlarla ilgili detaylı bir saha ça-
lışması yapılsa, neler derlenmezdi. Örneğin, insan
ve hayvan sağlığı ile ilgili kimi uzmanlıkları der-
lemek ne hoş olurdu diye düşünmüşümdür hep.İn-
san sağlığı ile uğraşan (Aze) kişiler, aileler bil-
diklerini, birikimlerini kendi ailelerinin yeni ku- -
şaklarına aktara gelmişlerdir. Örneğin, Uzunyay-
lalı ve Khabardey kökenli Dırukh soyunun otlarla,
çiçeklerle yapmış oldukları ilaçlarla, etinden sıy-
rılmış, çıplak kemik üzerine yeniden et ve kas
oluşturabildiklerini, yöntemlerini ise çok sıkı bir
biçimde gizlediklerini duymuştum. Aynı işlerde,
benim de mensubu olduğum Uzunyayladaki Aba-
zaların Aşkarıwua kolundan olan Cetger Soyunun
da uzman olduğunu biliyorum. Köyüm Kazançık'ın
en yaşlı bireylerinden olan Cetger Buba'nın cer-
rahlıktaki ustalıklarına çocukluğumda tanık olmu-
şumdur.

Tanık olduğum, hatta bana da zaman zaman
uygulanan kimi tedavi yöntemlerini anlatmadan
geçemeyeceğim; sekiz dokuz yaşlarında idim. Yaz
aylarında köyde kalıyorduk. Tam da arpalar bi-
çilirken tarlada çalışanlara su ve yiyecek taşıyor-
duk. Çok sıcak bir günde, elimde su kabı, şişen ya-

 

 

 



 

   

 

 

 

nağımın zonklamasından, çürüyen dişimin ağrı-
sından dolayı ağlayarak Ortatepe denen yere gi-
derken karşıdan atla-gelen büyük amcam Yismeyl
Necib ile karşılaşmıştım. Şişen yanağımı ince-
leyerek hemen beni terkisine almış ve köye dön-
müştük. Eve gelir gelmez limonları bir bardağa
sıktırmış, ekmek pişiren anneme bir cam parçası
buldurmuş, camı harlı fırın ateşinin içinde ma-
şayla tutmuş, kızaran cam parçasını limon suyunun
içine bırakmıştı. Sanki masallarda anlatılan
büyücü ocağında “imişiz gibi. Cam garip sesler
çıkararak, dumanlar saçarak limon suyunun içinde
erimişti. Bu eriyiğe batırılan bir pamuk parçasının
dişimin çürüyen kovuğuna tıkanması ve çok kısa
bir zamari sonra dayanılmaz ağrıların dinmesini
anımsarım. Daha sonraları lise çağında iken düşü-
nürdüm; Limon Suyu Sitrik Asittir. Cam ise silis-
yum. İkisinin birleşmesi ne tür bir kimyasal olu-
şum idi diye. Ama cesaret edip kimya öğretme-
nimize de soramadım.

Dişten' açılmışken, yörede kullanılan tek diş
çekme kerpeteni bizimdi, sargılar içinde babamın
dolabında dururdu. Bu aygıtı ustaca kullananlar ise
Cetger Buba, Lağuıç Mustabey ve Nakhşır Hacı
Murat olurdu. Bizim de akrabamız olan Nakhşır
Hacı Murat Kazancık halkının saygın ve heybetli
yaşlılarından idi. Çok şey bilen, az konuşan bir
görünümü . vardı. Bir gün duvardan düşüp
topuğumu: burkmama rastlamış, kement ve at
kösteği yapımı için saklanan atkıllarını tuzlu suda
kaynattırarak sıkıca ayağıma ve bacağıma
sarmıştı. Alçı gibi katılaşan bu kıllardan oluşan
örtü, daha: sonra makasla kesilerek çıkar-
tılabilmişti.

Bu tür, doğadan elde edilen malzemelerle ya-
pılan başka tedavileri deanımsıyorum. Örneğin, ot
biçimi zamanı annem tırpancılara ricada bulunur-
du, bin bir ot ve çiçeğin kesilmesinden, bu bitki-
lerin akan özsularından tırpanların ağzında yeşil—
kahverengi bir tortu oluşurdu. Bu tortunun dö-
külmeden kazınıp biriktirilmesini isterdi. Kınaya
benzeyen bu tortu, sütlerin yüzünden toplanan
kaymakla karılınca, anneme göre dünyanın en sağ-
kli yara merhemielde edilirdi. |

İnsanların sağıltımı gibi, hayvan hastalıkları ile
ilgili de çok şey bilirdi yaşlılarımız. Ben bu hayvan
tedavi yöntemlerinden en ilginç bulduğumu anlat-
madan geçemeyeceğim; çok şirin ve sevimli bir
tayımız. vardı, annesini dağda kurtlar parçalamış
ve biberonla süt vererek büyütmüştük. Derken bu
tayın bir gözünü beyaz bir örtü kapattı. Yürüye-
mez, duvarlara toslar olmuştu. Necip amcam tayın
bu halini görünce bir tavuk yakalatarak kesmiş ve
büyük bir ustalıkla sıyırdığı tavuk taşlığının iç
zarını oyıkayarak güneşte kurutmuş, kına
inceliğinde ufalayarak ürettiği tozu delikanlıların
sıkıca yere yatırıp tuttukları tayın gözüne yavaş
yavaş : üfleyerek ovuşturmuştu, bırakılan tay can
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havli ile sanki göklere çıkıyor, burun deliklerin-
den buhar fışkırıyor ve başını duvarlara
tosluyordu. Birkaç saat sonra durulan tayın
gözünden yaşlar aktığını ve gözün açıldığını
görmüştük. Bu tanık olduğum olayın şaşkınlığı ile
sorduğumuhatırlıyorum;

“---Amca, insanlar, tavuk taşlığının katarakta
iyi geldiğini nasıl buldular... Bu yöntem insanlara
da uygulanmaz mı...? "

Amcam gülerek,

“—Aman oğlum amma da ahret suali, kim bilir,
adı üstünde tavuğun taşlığı, hayvanın topladığı
her şeyi erittiğine göre, insanlar göze inen
perdeyi de eritebileceğini düşünmüşlerdir. İnsan
gözüne gelince oğlum, koskoca hayvanı acı ile
kıvrandıran bu ilaç maazallah insanların gözünü
tümden kör edebilir..” demişti. Hep düşünürüm,
tavuk taşlığının salgıladığı bu eritici hassanın dozu
azaltılarak katarakt olan insanlara da uygula-
namaz mı diye...

Daha önce de anlattığım gibi Cetger soyu çok
uzmanlaşmıştı. Peki, başka konularda uzmanlığı
olan aileler yok muydu..? Elbette vardı; Kuzey A-
bazalarının Apsılbarıpş olarak anılan bizim guru-
bumuzda çok ilginç komünal bir görev paylaşımı
ve bu paylaşımın getirdiği çeşitli uzmanlıkların ya-
şandığını biliyorum. Çocukluğumda köyümüzün
yaşlılarından duyduğum anlatımlara göre toplu-
mumuzu oluşturan ailelerin üretime ve diğer ka-
musal görevlere yönelik uzmanlıkları varmış. Ör-
neğin; Yağan'lar at yetiştirmekte usta imişler. Bu
günlerde bile bu ustalığı ve geleneği . sürdüren
Yağan İbrahim'in Khabardey'de çok ünlenmiş bir
harası vardır. Mıd'lar tarım uzmanı imiş, tahıl
yetiştirmekte üstlerine yokmuş. Benim dayı soyum
olan Mıd'lar gerçekten de bu işlevlerini çok us-
taca sürdüre gelmişlerdir. Mıd soyunun ilk çağlar-
daki Anadolu uzantısı olduğu söylencesi pek yay-
gın olan Frigya Kralı “Midas”ın ismi ve Büyükİs-
kender'in Frig başkenti olan Gordion'u ele ge-
çirdiğinde güç simgesi olan, çiftçi kültürünün
simgesi olan saban—boyunduruk bağlantısı düğü-
mü kılıcı ile kesip çözmesi Mıd soyunun çift-
çilikteki uzmanlıkları karşısında pek anlamlı ol-
maktadır.

Degune'ler (Argun Soyu) koyun yetiştirirmiş.
Binlerce koyundan oluşan sürüleri olan Degune
Hacı'ya ait anılar hala anlatılır Kazancıkta.
Khıopşukh Soyu ise Kafkasya da iken yaban domu-
zu talanına karşı tarlaları, ba$ı—bahçeyi korumak
için geliştirdikleri yöntemlerle ünlenmişler. Bir de
kamusal görevleri varmış, Apsılbarıpş gurubunun
savaşta öncülüğünü, bayraktarlığını yapmak. Hat-
ta Türkiye ye gelindiğinde de bugünkü Kazancık
köyünün yerini tespit için Pioner olarak Khopşukh
Dığa görevlendirilmiş, Khopşukh Dığa elindeki
bayrağımızı bu günkü evimizin bulunduğu tepemsi

im
.
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yükseltiye dikmiş. Bamışt soyu ise, benim ço-
cukluğumda bile örs-çekiç ve körüklerini terk et-
memişlerdi. Çift sabanı ve diğer tarım aletlerini
onarıyorlardı. Daha eskilerde ise bizim gurubun

ihtiyaç duyduğu kılıç, kalkan, kama gibi silahları
yaparlarmış.

Yine köyümüz halkından olan Khedegu s0-
yunun bir tür protokol müdürlüğü gibi bir görevi
yüklendiklerinin anlatıldığını anımsıyorum. Bu aile
Apsılbarıpş boyunun konuklarını Haçeşte ağırla-
mak, yedirip içirmek, konuk atlarının bakımını
sağlamak, onları uğurlamakla toplum adına görevli
imişler. Agaçe soyuna gelince, bu komünal üre-
timin hesabı—kitabı ile uğraşırlarmış. Birnevi ay-
niyat saymanlığı gibi. Sonbahar da; üretilen her
şey ortaya getirilir ve ailelerin nüfusuna göre pay-
laşılırmış. Örneğin, Mıd'ların ürettiği tahıldan to-
humluk ayrıldıktan sonra, Abazaca da “Amhatca
Aku”, Khabardeyce de “Bjemışkh Aha”denilen
“Kaşık Payı “ bütün ailelere dağıtılırmış.Ya da
Degune'lerin üretti$i koyunlardan elde edilen
kışlık fıçı yoğurdu, yağ, peynir, yapağı ve kışlık et
ihtiyacı içinde koyun yine aynı oranlarla paylaş-
tırılırmış. Agaçeler işte bu paylaşımdan sorumlu
imişler.

Aynı komünal sistemin diğer Çerkes boyların-
da da yaşatıldığını biliyoruz. Bugünkü (Pxuan-
tarıc'a (Sandıkçı), Dışek (Kuyumcu), Waka'ca
(Ayakkabıcı), Pıkhawua (Hızarcı), Şıbzıkhua
/Yılkıcı) gibi aile isimleri eski çağlardaki komünal
yaşamın ve uzmanlaşmanın anısı olarak Çerkes
halkının obelleğinde (oyaşamaktadır. Komünal
sistemden söz etmiş iken, Kazancık hayvancılığının
kaynağı Olan çayırlar, geçtiğimiz yüzyılın
başlarına dek paylaşılmadan müştereken sulanıp
biçilmiş, nüfus oranına göre otları dağıtılmış,
bugün bile çayır bekçilerine ödenen ayni ücret,
“nüfus başına yarım araba ot, yada çeyrek araba
ot” gibi ölçülerle hesaplanmaktadır.

Bütün bu anlatılanların arasında, Merkez aris-
tokrasisini oluşturan az sayıdaki aileler ne yapardı
sorusu akla geliyor hemen, bu ailelerin ne yaptı-
gını yanıtlamadan önce bu ailelerin ulaşabildiğimiz
bilgiler oranında aile isimlerini anımsamakta ya-
rar vardır.

1) Khabardey ve diğer Çerkes boylarını bir araya
getirerek Kuzey Kafkasya'da ilk kez ciddi bir
biçimde birlik sağlayarak bir devletin temellerini
atan, Khabardey hanedanının kurucusu büyük
prens Yinal Nekhu'dır. Alman Bilgini Klaproth'un
tespitlerine göre, Abaza Kökenli olan Bu Prens
1501 tarihinde tahta çıkmıştır. Bu hükümdarın
soyundan gelip bölünerek başka başka isimler ala-
rak bağımsız aileler olarak otaya çıkan soyları
şöyle (sıralayabiliriz; Hadokşokua, Alkhokua,
Kurgokua, Mısost, Mudar, Janbot, Hamırzokua. Bu
ailelerin bazılarının günümüzdeki bireyleri Tür-
kiye'nin çeşitli yörelerinde yaşamaktadırlar

 

2) Abazalar, (Aşıwua 'lar ve Aşkarıwua'lar)
Bu boyların merkez aristokrasisini oluşturan Looğ
(Aşıwua > Candarıpş), Yısmeyl (Aşkarıwua >

| Apsılbarıpş), Siydı (Aşkarıwua - Sadzdırıpş)aileleri
ise yine Türkiye'nin değişik kentlerinde ve Uzun-
yaylada, Altıkesek, Kazancık, aşağı Potuklu, Yeni-
yapan köylerinde yaşamaktadırlar. .

3) Hatıkoy gurubundan olan Pedisler ve Yine
Adıgeleşen aristokrat Hanıko'lar Hatıkoy soyluları
idi. Bjeduğ soyluları Hamışey ve Çerçeney
kollarına ayrılıyordu. Çerçeney Soyunun Uzunyay-
tanın Malak ya da Kavak köylerinden birinde ya-
şamış oldukları, ancak bu soydan bu gün kimsenin
kalmadığını duydum. Kemirgoy (Çemguy) soylusu
olarak bilinen Boletoko'ların bir bölümü daha
sonra Besleneyleşmiştir. Besleney soylusu Kano-
kua'lar, Şapsı$ — Natkhuac soylusu olan
Zanıko'ların Türkiye de izine rastlamadım.

4) Abhaz soyluları ise, Çaç'lar, Aç'lar, Khirıps
(marşan) Yinal, vb. aileler olarak sıralanabilir. Bu
sülalelerden Khırıps ve Açba soyları dışında
kalanların Türkiye'de yaşayıp yaşamadıkları bil-
gisine ulaşamadım.

Bu saydığımız aile gurupları savaşta ve barışta
yönetici idiler. Sevgili okurların (düşüncelerinde
yanlış kanılar oluşsun istemiyorum. Bu soylardan
söz ederken Geçmişteki katmanlı toplumsal ya-
pımızı övmek yada yermek gibi bir amacım yok.
Geçmiş iyisi ile de kötüsü ile de bizim geçmişimiz.
1978 yılında Nalçik'te tanık olduğum bir yak-
laşımı aktarmadan geçemeyeceğim. Ünlü Khabar-
dey yazarı ve ozanı saygı ile andığım Şocentsıuk
Adem'in söylediği gibi, “soylular gökten gönderil-
medi, soylular zembille gökten inmedi, onları bi-
zim kültürümüz yarattı. Çerkes kültürünün ürünü-
dürler. Katmanlı, sınıfsal bir geçmişi olmayan u-
tuslar, eski ulus değildir. Ulusların saygınlığının bir
ölçütünün de eski ulus olmak ölçütü olduğunu
unutmayalım”.

Khabardeyce de "“Pşıf? Jilem yı Wunautş”,
Abazacada da “Ah bziye Awağaa Dırınkhağup”

- Şeklinde bir özdeyiş vardır ki”, prensin iyisi halkı-
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nın hizmetkarıdır” biçiminde Türkçeleştirilebilir.
Elbette aristokratların hepsi iyi değildi. Halkına
acı veren de vardı, halkının hizmetinde olanda.
Nart destanlarını 1866'larda derleyip arşivlere ka-
zandıran, halkına okul, hastane yaptırdığı için
çarın hışmına uğrayıp Dağıstan'a sürülen | Ha-
dokşokue Gazi gibileri de olmuştur.

Günümüzde Çerkes halkını oluşturan, Çerkes
halkının hücreleri olan her soya, her aileye dü-
şüncemizde, yaşamımızda, gönlümüzde aynı say-
gınlıkla yer vermek zorundayız. İnsanlığın, özgür-
tügün, uygarlığın gereği budur.

Sevgiile kalınız, esen kalınız.
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002yılı devamlılıksireci.
 

Sözlü tarih çalışmasının tanımı, Kuzey Kaf-
kas Sözlü Tarih Çalışmasının Adige ve Abhaz
yaşlıları kaynak alınarak uygulanması, yönlendi-
rilen sorular, konu hedefli anlatımlar ve top-

lanan meteryallerle metodik uyarlamasına aşa-
gıda genişçe yer verilmiştir.

Nart dergisinin daha önceki sayılarında ta-

nımlar ve işleyiş hakkında bilgi verilmişti. Ku-
zey Kafkas Sözlü Tarih Çalışmasının başladığı
günden bu yana 2002 yıl sonu itibariyle ulaştığı
nokta bu yazının konusu olacaktır.

Kuzey Kafkas Sözlü Tarih Çalışması dün-
yadaki farklı uygulamaları ve metodları konu-
sunda bilgilendirilmiş 10 kişilik küçük bir grup
tarafından başlatıldı.

Adapazarı ve İstanbul civarında 70 yaş üzeri
Adige ve Abhaz yaşlılarının bizzat tanıklıklarını
konu ve kaynak alınarak video çekimleri ile ka-
yıtlar gerçekleştirildi.

Sözlü tarih çalışmasını devam ettirebilmek
için gerekli olan ön görüşmelerde tarihi tanık-
lıklar yanında bilgilerin naklinden ziyade kayna-
gından teminine özellikle dikkat edildi.

Ön görüşmelerle çalışma yapılacak kişi hak-
kında bilgiler derlenip anlatıların yoğunlaştığı
konularla ilgili açık uçlu sorular hazırlandı, ça-
Lışma esnasında her türlü kültürelve tarihi biri-
kimin ayrıntılarını yansıtacak şekilde kaydedil-
di.

Çalışma esnasında anlatıcının kayıtları, be-
Igeler, resimler, kitaplar vs. fotoğraflanarak ar-

şive eklendi. Tüm kayıtlar anlatıcının en rahat
olduğu ortamda, kendisine yardımcı, yanında
anlatımını rahat yapabileceği yakını ile birlikte
gerçekleştirildi. Tüm kayıtların anlatıcının ona-
yıyla arşivlenece$i ve araştırmalarda kullanaca-
81 kendisine bildirilerek onayı alınarak gerçek-
leştirildi. Çalışma esnasında kaydedici ve so-
ruları yönelten konuşmacı ile birlikte kayıt ciha-
zı yeterli olmasına rağmen Ön görüşmesi ve
sonrasındakayıtları indekslemek onları kolay u-
laşılabilir veri depoları haline getirebilmektitiz
bir çalışma gerektirmektedir.

Kuzey Kafkas Sözlü Tarih Çalışmaları ger-

çekleştirilirken yaşları itibariyle yaşananlara şa-
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Ercan Aycan

hitlik etmiş yada bizzat yaşayanlardan nakle-
dilmiş anılarıyla büyüklerimizin ne denli değerli
bilgilere sahip olduğunu görme ve kaydetme
şansınıelde ettik,

Türkiye'deki birçok ailede tarihsel ve kül-
türel bilgi içeren anılarıyla yaşayan ve onları
kendileriyle birlikte götürecek olan yüzbinlerce
büyüğümüz olduğunu bu çalışmanın ağır so0-
rumluluğu altında her çalışmamızdan sonra bir
kez daha farkettik.

2002 yıl sonu itibariyle Kuzey Kafkas Sözlü
Tarih Çalışması yine başladığı İstanbul ve Ada-
pazarı il sınırlarında devam ediyor, Türkiye ge-
nelinde yaygınlaştırılması için Kafder Gençlik
toplantılarında farklı illerde yapılan Dernek ge-
celerinde ve yayınlarda tanıtılmasına rağmen
beklenen ilgi görülememiş ve başladığı günden
bu yana potansiyelin çok altında seyrini sür-
dürüyor,

Kuzey Kafkas Sözlü Tarih Çalışması kayna-
gının yaşı itibariyle tarihsel tanıklıkları olan bü-
yüklerden aldığı için nakledilenlerin kültürel ve
tarihsel gücünü yitirmesi oluşturulacak arşivin
zenginliğini etkileyecektir.

Kuzey Kafkas Sözlü Tarih Çalışmasının des-
tek bulması, kaydedilen medya arşivinin (100 e
yakın Video kaseti ve CD) çözümlenmesi, bilgi-
lerin indekslenmesi, araştırma kuruluşlarına ve-
ya Kuzey Kafkas kültürü ve tarihi ile ilgilenen-
lere bizzat tanıtılması bu bilgilendirmenin he-
defi olacaktır, yıl sonu itibariyle Adapazarı ve
İstanbul'da devam eden çalışmalar verilerin
derlenmesi ve yeni çalışmalar için kaynak ara-
yışı olarak devam etmektedir.

Arşivle ilgilenen araştırmacıların talepleri
memnuniyet verici olmasına rağmen indeks-
leme süreci henüz tamamlanmadığından kayıt-
lar kullanıma açılmamıştır.

Çalışma hakkında detay bilgi ve Koordinas-
yon için;

Adapazarı Acicbe Zehra Torun
zacicbe©celiknet.com

İstanbul Beygul Ercan Aycan
ercan©marmara2000.com o
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|. Sözlü Tarih Nedir?

Geçmiş deneyimlerin, tanıklıkların anlatıcı-
nın izniyle sansürsüz bir biçimde kaydı, deşifresi
ve arşivleme çalışması olarak tanımlanan sözlü
tarih, bir araştırma ve tarih saptama yöntemi-
dir. -

Bu yöntemle, kişilerle görüşülerek anıları
kaydedilir ve tarihi açıdan önemli olan sözlü
kaynaklar belgelenir.

Bireysel tarihte toplumsal tarihin. çakışma
noktasında sözlü tarih vardır.

Sözlü tarih bir bilimsel disiplinden çok bir
bilimsel yöntemidir. Ancak disiplin olarak tarihe
yakındır ve antropoloji ile benzerlikler gösterir.
Çünkü sözlü tarih çalışması salt bir kayıt faa-
liyeti değildir. Görüşme hazırlığı, görüşme süre-
ci ve görüşme sonrası "katılımcı gözlemcilik”
tekniklerinin de kullanıldığı bir anlama faa-
liyetidir. Sözlü tarihçiler tıpkı antroploglar gibi,
birkişi yada grubun davranış kültürünü onunla
kurdukları ilişki içinde yaşayarak anlamaya ça-
ışmakta ve böylece kaydedilen sözlerini ta-
mamlayan raporlar oluşturmaktadır. Ancak ara-

daki fark, antroplogların bu işlemiyıllara yayı-
lan sürelerde yapması, sözlü tarihçilerin ise
saatlere bağlı olmasıdır.

Sözlü tarih 1960” lı yıllarda batıda gelişme-

ye başlamıştır. Klasik tarih yöntemleri daha çok
üst sınıfların belirlediği tarihi saptamaktadır.
Buna karşılık sözlü tarih daha çok alt sınıfların
tarihini oluşturmada kullanılan bir yöntem ol-
muştur. Böyle olmakla birlikte sözlü tarihçiler
klasik tarihi yadsımamışlar onunla birlikte sözlü
tarih yöntemini kullanmışlardır.

Sözlü tarihin geleneksel biçimi kişisel yaşam
öykülerinin saptanmasıdır. Böyle olduğu için ki-
şisel arşivler önem kazanmaya başlamıştır. An-
cak zamanla kurum tarihi, (Tekelin tarihi, İş

Bankasının tarihi, bir dernek veya parti tarihi
gibi...) olay tarihi (nokta yada süreç olaylar...

1. Mayıs 1977 olayı, 15-16 Haziran direnişi, 12

Eylül göz altıları, doğudaki savaşa katılmış
mehmetçikler gibi...) sözlü tarih çalışma ko-
nuları arasına girmiştir.

. Sözlü tarih, kişileri günlük yaşam felsefeci-
leri olarak görmektedir. Kişi, anılarını ve yaşa-
dıklarını anlatırken asla bir iletken değildir. An-
tatılar, kişinin hayatı kavrayış tarzıyla yoğrulan
ürünlerdir. Yaşanmış olanla kişinin anısı arasın-
da bir yeniden üretim süreci vardır. Bize ulaşan
bu yeni üründür. Ve bu yeni ürünün içinde hi-
kaye edenin, tüm bireysel özellikleri vardır.
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Bu nedenle sözlü tarih ürünleri tamamlayıcı

belgeler olarak tanımlanmaktadır. Diğer tarih-
sel belgeleri tamamlayan, teyit eden veya
çürüten ya da destekleyen işlevleri vardır. Bir
konuda hiçbir yazılı. belge yoksa işte o zaman
yöntemine uygun sağlanmış sözlü tarih bel-
geleri aksi kanıtlanıncaya kadar gerçeğe uygun
kabul edilebilir.

Sözlü tarihin temel ilkesi görüşülecek
kişinin korunmasıdır. Görüşülen kişiyi korumak
üstün değerdir. Görüşülecek kişinin hakları
üstün haklardır. İlkesel olarak bire bir görüşme
esastır. Ayrıca focus grup çalışması denen bir
biçim de kullanılmaktadır. Ancak .bu “grup
çalışması geleneksel biçime. göre çok daha
zordur. Bu çalışma tipinde kişisel yaşam öyküsü
yerine somut bir konu yada sorun eksenli
görüşme esas alınmaktadır. Odak grup çalışması
özellikle kurum tarihlerinde veya aynı olayla
ilgili görüşülecek kişi sayısının çok fazla olduğu
çalışmalarda denenebilecek bir yöntemdir.

Bir özetleme yapmak gerekirse; sözlü tarih

görüşmeleri, günümüzde tarih, antropoloji,
toplumbilim ve halkbilim araştırmalarında
gitgide yaygınlaşan bir araç haline gelmektedir.
Böylece geçmişe tanık olmuş veya katılmış
olanlardan, bu geçmiş hakkında bilgi, yani
olaylar, insanlar, kararlar ve süreçler hakkında
yazılı belgelerde ve kayıtlarda bulunmayan
veriler toplanmaktadır. Sözlü tarih çalışmaları
esas olarak belleğe dayalı yapılır. Bilindiği gibi,
bellek, geçmişi kaydetmenin her zaman
güncelle ve bireysel psikolojiyle biçimlenen
öznel bir aygıtıdır. Dolayısıyla sözlü tarih ça-
lışmaları, bireysel değerlerin ve eylemlerin geç-
mişi nasıl biçimlendirdiğini ve geçmişin bu-
günkü değerleri ve eylemleri nasıl biçimlen-
dirdiğini de ortaya çıkartan bir araç olmaktadır.

2. KuzeyKafkas Sözlü Tarih Çalışması
Sözlü tarih, henüz hayatta olup yaşı ve bil-

gisi itibariyle en üst noktada olan insanları kay-
nağında bularak doğru sorular ve yönlen-

dirmeler sonucunda geçmişte kalan ve kendisi
ile birlikte yok olacak bilgileri kayda geçir-
mektir..

Dilimizin ve geleneklerimizin hızla yok ol-
duğu günümüzde bu çalışma son derece önem-
lidir. Fakat bu çalışmanın metodları iyi bilin-
meli ve koordine edilmelidir.

Yapılan kayıtlar, en çok bizden sonra ge-
lecekkuşaklar ve tarih yazıcıları için önemlidir.

 

 



 

 

  
 

3. Kuzey Kafkas Sözlü Tarih Çalşma-
sında dikkat edilecek hususlar(Yerel
Tarih)

Yerelliği mümkün olduğunca yansıtan, tem-
sil kabiliyeti yüksek kaynakları yerinde bulmak
(köylervs.)

Görüştüğümüz kişinin özgeçmişini ve konu-
munu bilmek.

Tartışmalı bir konu anlatılıyorsa başka kay-
naklara da başvurmak.

Görüşmeye sohbet biçiminde ve hafif soru-
larla başlamak.

Kendisinin önem vermediği ama sizce önem-
li ayrıntıyı yakalayıp anlattırmak.

Anlatırken aynı zamanda not almak.(İsim ve
tarihleri kayıt bitince sormak)

Başlangıçta mutlaka “HEDEF” belirlemek.

Görüşmenin başında kendisinin hiçbir şey
bilmediğini zanneden yaşlıya hatırlatma yoluyla
zinnini açmak.

© Yereltarih, aynı zamanda folklor, gelenek,
görenek, öyküler, (olağanüstü masallar vs.) ba-
ladlar, ilahiler, bilmeceler, inanışlar (Batıl) gibi

göreneklerdir.

Görüşme yapılan mekan ve diğer mekan-
ların, (atlarımızın izlerini taşıyan) hatta köyün
nasıl ve ne zaman kurulduğunu, mimarisini (eski
ve şimdiki hali) araştırmak, maddi izleri takip
etmek( gruptan birkaç kişi evleri dolaşıp,
fotoğraf toplayabilir, mezar taşları bulunabilir).

Grup içinde iş bölümü yapılmalı, her iş için
o konuya uygunkişi seçilmelidir. ( video çekimi,
soruların hazırlanması, HEDEF belirlenmeli, so-

nuçlar elde edilince arşiv kayıt ( ses kayıtlarının
sahibi adı, soyadı, sülalesi doğum yılı yazılarak
düzgün arşiv yapılmalı). Mümkünse kayıtların
ÇÖZÜMÜ (yazıya dökülmesi) gerçekleştirilmeli-
dir.

Bütün bunlar bir araya getirilecek mal-
zemeler çeşitli şekillerde kullanılabilir. (Kitap,
fotoğraflar ve hatırlattıkları gibi.. sergi, ses ve
video kayıtlarının kolajından oluşan bir mal-
zeme görsel efektlerle belgesele dönüştürüle-
bilir.

Kuzey Kafkas Sözlü Tarih Soruları

- Kişisel Bilgiler

1- Görüşülen kişinin kişisel bilgilerini (ad,
soy ad, yaş, meslek, sülale, yaşanan yer) sor.

  

2- Aile bilgilerini (Çocuk sayısı, eşinin süla-

lesi, kardeş sayısı, anneanne, babaanne, dede-

leri) sor.

Göç

Kafkasya'yı tarif ettir.

Göçün nedenleri nelerdi? Göçü ayrıntıları ile
anlattır.

Kafkasya da kalanlar oldu mu, neden, daha

sonra haberleşebildiler mi? .

Hansi yoldan geldiler, yol şartları nasıldı? (özel
hikayeler)

Geldikleri ülke ile ilgili izlenimleri nelerdi,
anlattır.

Yolda kendilerine önderlik eden birileri var
mıydı, kim, köyü, bölgesi?

Çocukluk yıllarında göç nasıl anlatılırdı, gel-
diklerine memnun mu yoksa pişman mıydılar?

Gelirken Müslüman mıydılar, burada ki din
anlayışı nasıldı? İbadetleri uyguluyorlar mıydı?
Giyim kuşam nasıldı? Kadınlar baş örtüsü kul-
lanır mıydı? Erkeklerin giysilerini, aksesuarla-
rını, bu konuda ki değişimleri anlattır.

Yerli halk onlara nasıl davranmış?

Nerelere yerleştiler, neden?

Şimdi geri dönmekisterler mi, neden?

Yerleşim

Kafkasya'da yerleşim, mimari nasıldı?

Burada ki yerleşim, köylerin şekli mimarisi
nasıldı?

Evin şekli yapısı, oda kat sayısı nasıldı?
(abartsa, haçaş, ahuştaara, açalay akavar) Köy-
leri, evleri ayrıntıyla anlattır.Bir evde oturan
insan sayısı , odaların aile bireylerine göre da-
gılımı, aile büyüklerinin hangi odada oturduğu
(oda ve koridorlar, evli çiftlerin büyüklerin ya-
nında birlikte çıkmalarını engelleyecek biçim-
deydi, bu bilgi doğru veya yanlış mı?)

Doğal Hukuk

Eskiden sorunlar nasıl çözülürdü? (Cinayet,
hırsızlık vs.)

Sorunu çözen Ayhabılar (Thamade) nasıl
seçilirdi, nerede toplanılırdı?

Karara nasıl varılırdı, karar verilmediği olur
muydu?

Karara uymayanlara ne ceza verilirdi?  
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Evlilik Ve Kaşenlik

Kızlarla erkekler nerede nasıl tanışırlardı?

Muhabbetin kuralları neydi?

Alaf nasıl söylenirdi, kızdan söz nasıl alınırdı?

Kız kaçırmanın kuralları, yaptırımları?

Düğüne nasıl hazırlanılır, düğün nerede nasıl
yapılır, düğün adetlerini ayrıntılarıyla anlattır.
Düğünden sonra el öpmeye ne zaman, nasıl
gidilirdi?

Damata nasıl davranılır, AŞTOA nasıl kesilirdi,
kimler davet edilirdi?

Damat ve gelin nasıl davranır?

Gelin büyüklerin adını niye söylemez, eşiyle
birlikte niye çıkmaz?

Geldiği ailede ki bireylere isim takar mıydı,
neden?

Çocuk nasıl büyütülür?

Çocukların aile bireyleri ile ilişkileri nasıldı,
eğitimi ve terbiyesinden kimler sorumludur?

Evlilik yaşı neydi, neden?

Yeme İçme, Sofra Adabı

Nasıl beslenilir, neler yenirdi? Kaç öğün hangi
gıdalar alınır, evin hangi bölümünde yenir,
misafir geldiğinde bu değişir mi, aile birliktemi,
ayrı mı yer, neden?

İçecekler nelerdi? Kendilerinin yaptığı içecek
var mıydı? Nasıl yapılırdı?

Sofra da ilk konuşmayı kim yapar? Yemeğe nasıl
başlanırdı? Yemekte neler konuşulurdu ?

Yemekler nasıl pişirilirdi, pişirme teknikleri?
Yemek çeşitleri,özel yemekler ve tarifleri? Et,
sebze kullanımı nasıldı? Yemek yerken çatal
kaşık kullanılır mıydı?

Acıka yapımı, kullanılan malzeme ve baharat-
ların isimleri. Yiyecek saklama usulleri (ku-
rutma,salamura vs.)

Yemek isimleri, yemek yapımında kullanılan
alet isimleri(orijinal, acıka yapımında kullanılan
ahakagibi)

Dil, Lehçe, Kalıplaşmış Sözcükler

Kaç çeşit lehçe var,yörelere göre isimleri?
Söyleyerektarif etsin.

Taziye, hastalık, avlanma vs.ile ilgili kalıplaş-

mış cümle, deyimler, hepsinden örnekler ver-
sin.

 

Ahuphara (Atalık) Geleneği

Atalık nedir, nasıl seçilir?

Hangi aileler atalığı alır? Alma nedenleri ne-
lerdir? Bu konuda ki özel hikayeler?

Milli Mücadele

Padişah taraftarları ve diğerleri Kimlerdi?

Köylerinden ailelerinden ölen var mıydı, hangi
cephe?

Çerkes Ethem olayı?

Hendek Düzce isyanları?

Savaş sonrası dönem?

Tematik Konular

Ölümlerde ağıtlar, adetler.

Müzik aletleri, isimleri.

Bilmeceler, çocukşarkıları, tekerlemeler.

Hastalık şarkısı (AHRAŞOA)

Tarım şarkısı (AFAROARAŞA),
(AWBBAHOA)

Ninniler:

meci Şarkısı

Masal, hikaye ve atasözleri

Büyücülük, nazar duaları.

Peri masalları (zızlam, zahkow), cinler, gızmal,

İsmi söylenmeyen hayvanlar.

Halk hekimliği (kuduz, yanık ilaçları)

Giyim kuşam, dokuma kumaşlar (akumızçoa),
yapılışlarını mümkünse göstersin veya
ayrıntılarıyla anlattır.

Sülale isimleri, armalar, köy isimleri, insan

isimleri.

Çocuk oyunları nelerdi?...

Büyüklerin oynadıkları oyunlar. (düğünlerde,
toplantılarda)

NOT:Bu sorular yerel bölgelere göre uyarlanmış
sorulardır. Bu sorular görüşülen kişinin duru-
muna ve görüşmenin şekline göre değiştirilebi-
lir, artırılıp eksiltilebilir ya da görüşülen kişinin
özel bir hikayesi varsa sadece o konuya ait

- sorular sorulabilir.Görüşmenin dilini karşımızda

20

ki kişinin hangi dili daha rahat konuştuğu
belirlemelidir, eğer kişi orijinal dilde (Abhaz,
Adige, Kabartay gibi) anlatıyorsa görüşme bu
doğrultuda yapılmalıdır.

 

 



  
 

 

 

 

Necmettin Kararerkek

Vubıhlar, Kuzey-Batı Kafkasya'da Abhazya'nın yukarısında, denize kıyısı olan bir bölgede
otururlardı. 1864 de bütün Vubhlar Anadolu'ya göç ettiler. “Son Yubıh” Tevfik Esenç'ten sonra, ne
yazık ki, artık bu dili konuşan yok.

Georges Dumezil'in 1957 yılında yayınlanan “Vubıhların Efsanesi ve Masalları” isimli eserinde,
Tevfik Esenç'ten alınan bir hikaye var. Hikayeyi çok sade, öz ve doğal anlatımı kadar, o dönemde
Kafkasya sosyal yaşamında kadının yerini belirtmesi bakımından ilginç buldum. Olay, Osmanlı
döneminde ve muhtemelen 18.yy veya 19.yy başında geçiyor. Bilindiği gibi, Osmanlı donanması
1451 yılında Abhazya'yı zaptetmiş, 1475 yılında Azak Kalesi'ne kadar gelmiştir.' Aynı dönemde
Kırım Hanlığı Çerkesleri ağır bir vergiye bağlamıştı.? O dönemde, Osmanlı'da kadının tek başına
çarşıya çıkması olası görünmüyor. Sokağa çıksa da, kocasının üç adım gerisinde yürümek zorunda
kalıyordu. Üstelik bu durum, İslam ülkelerine özgü de değildi. İsviçre'de kadınların seçme seçilme
haklarını 1920”lerde aldığı, 1960'lı yıllarda kadınların hala Paris Borsası'na girmesinin yasak olduğu
düşünülürse, eğerleri altın üzengili Abhaz Kızları'ndan bahseden 18.yy Fransız seyyahlarının derin

 

hayranlığını anlamak mümkündür sanırım.

KADININFENDİKA

 

Vaktin birinde bir
adam, para kazanmak
için başka diyara gi-
der. Orada bir yıl kalıp
tam beş yüz lira kaza-
nır. Bu parayı ben şim-
di kime emanet etsem
diye düşünüp, bari bir

' ” Kadı'ya vereyim, dev-
let adamıdır, istediğim zaman geri alırım diye
düşünür ve sidip bir kadı bularak parayı ona
verir. Gel zaman, git zaman adam memle-
ketine dönecek olur, kadıya gidip “sana ver-
diğim emaneti geri ver” der. Kadı "ne parası,
sen bana para mara vermedin” deyince, a-
damcağız huzurundan süklüm püklüm çıkıp,
“ben bu herifi öldürmesine öldüremem, hatta
hiçbir şey yapamam ama, acep ne etmeli
neylemeli?” deyip kapının önünde oturur ka-
ir. Onun bu derin düşüncelere dalmış halini
gören bir kadın ona “ niye bu kadar düşün-
celisin?” diye sorar. “Kafası sarıklıya beş yüz
lira vermiştim, paramı geri vermiyor, ne ya-
pacağımı bilemiyorum” diye cevap verir a-
dam. Kadın adama: “Yarın oraya gidip senin
işini halledeceğim, sen merak etme, ben'ne
yapacağımı bilmiyorum” der. Ertesi sabah ka-
dının yanına küçük bir kız çocuğu ile elinde
bir çıkın, gelir ve adama "oraya birlikte

  

DIYI YENDİ
gidelim, ben Kadı'nın yanına yalnız girece-
im” der.

Oraya beraber giderler ve kadın içeri gi-
rer. Kadıya : “Kocam semi kaptanıdır. Çok
uzaklara gitti. Çok altın param, mücevherle-
rim, incilerim, yakutlarım, hasılı çok değerli
şeylerim var” diyerek, bohçayı çözüp için-
dekileri kadıya gösterir. “Bu gördüğünüz şey-
leri size bırakmak istiyorum, ihtiyacım oldu-
Sunda bana geri verirsiniz” der. Bu arada to-
puğu ile kapıya vurup adama işaret verir. Da-
ha önce parasını kadıya kaptıran adam içe-
riye girerek: “Sana beş yüz lira vermiştim ge-
ri ver” der. Kadı1 "buyurun oturun emaneti-

e nizi hemen size getiri-
yorum” diyerek dışarı
çıkar ve adamın tüm
parasını iade eder. A-
dam çıkar. Bu arada
kapıda bekleyen küçük
kız odaya sirerek “ An-
ne, babam seferden
döndü” der.

Bunu duyan.kadın da çıkını toplayarak o-
dadan çıkar. Dışarı çıktığında kadın, odadan
daha önce çıkan adama “Gördün mü kadının
fendini? Kadınların becerdiği işlerin çoğuna
erkeğin aklı bile ermez” der

  

', Fahrettin Kırzıoğlu oOsmanlışar'ın Kafkas Elleri'ni Fethi (1451-1590) TTK 1998

? Ana Britannica cilt 6 sayfa 380
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Hoca'nın besili bir keçisi varmış, arka-

daşları onu kestirip yemek için aralarında
anlaşmışlar, Hoca'yı kandırmanın bir yolunu
düşünüp gelmişler:

- Yahu, Hoca, yarın kıyamet kopacak, bu
besili keçini telef olmadan bize yedir, de-
mişler.

- Kıyamet kopacağını nereden biliyorsunuz,
diye şaşırmış Hoca.

- Kitapta yazıyor.

- Kitabı yanlış anlamış olmayasınız?

- Hayır, Hajbare hocaya okuttuk, o da öyle
anladı.

- Hajbare hoca yanılıyor olmasın?

- Yanılmıyor. Mersec Mezdeug'dan geldi,
kıyamet orada başlamış diyor, yarın da bu-
raya gelir diye bekliyoruz.

- Öyleyse Allah bize merhamet etsin, demiş

Hoca. Haydi, o zaman yapın keçinin vuna-
fesini4,

Hoca'nın keçisini kesmişler, pişirmişler,
oturup yanında yakışan içeceğiyle birlikte
güzelce yemişler.

- Gelin, demiş Hoca, kıyamet kopmadan bi-
rer kez yıkanalım!

Arkadaşlarını almış Vurıhuj'a götürmüş,
suya girmişler.

 

 
Arkadaşları suya girer girmez Hoca kuru o-

dunla ateş yakıp, giysilerini ateşe atmış ve yak-
mış. Arkadaşları sudan çıkınca bakmışlar, giy-
sileri yok.

- Yahu, giysilerimiz nereye gitti, diye aranmaya
başlamışlar.

- Boşuna aramayın, siysilerinizi yaktım, demiş
Hoca.

- Hay Allah cezanı vermesin, niye yaktın?

- Yarın kıyamet kopacaksa giysiyi ne yapacaksı-
nız, demiş Hoca ve çekip evine gitmiş.

Adamlar ne diyeceklerini, ne yapacaklarını
bilemeden çırılçıplak ortada kalmışlar. Kafa ka-
faya vermişler, “Bunu yanına bırakırsak ana-
mızdan emdiğimiz süt haram olsun” diyerek na-
sıl intikam alacaklarını kararlaştırmışlar. Der-
ken, bir hafta kadar sonra Hoca'yı bir yere da-
vet etmişler, yiyip içip eğlenirken en büyükleri:

” Haydi yumurtlayalım, demiş. En büyük yumur-
tayı yumurtlayana batırıbje2 veririz, enküçüğü
yumurtlayan da bjeyi3 alır.

- Yumurtlayalım, demişler hep birlikte.

En küçükleri ortaya atılmış:

- Peki yumurtlayamayan ne olacak?

- Yumurtlayamayanı da ham armut gibi döveriz,
diyerek, daha önce kararlaştırdıkları gibi hep
birlikte harekete geçmişler.
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Herkes kendine bir yuva hazırlayıp yu-
murtamaya oturmuş. Hoca da öyle yapmış.
Arkadaşları daha önce anlaştıklarından,
yanlarında birer yumurta getirmişler. Ho-
ca'nın elinde bir şey olmadığından, ne ya-
pacağını bilemeden telaş ediyormuş.

- Git gıt gıdak, gıt gıt gıdak, diye bağıra-
rak en yaşlıları aşa$ı atlamış, kocaman sarı
bir yumurtayı çıkarıp göstermiş. Görüyor
musunuz, demiş, benim yumurtladığım iki
sarılı!

Diğerleri de yuvalarından atlayarak yu-
murtalarını göstermişler. Sevinç içindeki ar-
kadaşlarının arkasında, sandalyenin üzerine
tüneyen Hoca:

- Ü-ürü-üü! - diye ötmeye başlamış. - Bu
kadar tavuğun arasında bir horoz olmazsa
olmaz.

Böylece arkadaşlarının bir ay düşünüp
hazırladığı oyunu Hoca bir dakikada boz-
muş.

"Vallahi, biz bununla baş edemeyeceğiz,
en iyisi yakasını bırakalım? diyerek dağıl-
mıştar. Fakat içlerinden biri Hoca'nın yakın
komşusuymuş, 'yaktığı elbisemin bedelini
ödetmeden bırakmam', diye aklına koymuş.

Epey zaman seçtikten sonra Hoca'nın
yanına gelmiş:

- Büyük kazanınız hemen lazım değilse
bir günlüğüne verir misiniz, demiş.

Kazanı vermişler, götürmüş. Zamanı gel-
diğinde içinde küçük bir kazanla geri. ge-
tirmiş.

- Bu küçük güzel kazan da ne, diye sor-
muş Hoca. - Herhalde yanlışlıkla getirdin...

- Hayır, hayır, demiş komşusu. - O, ka-
zanın yavrusu, eski kazanınız doğurdu da, o
da yavrusu; hayırlı olsun!

— - Canına yandığım, kazan doğurur mu?

- DoSurmazsa, bu yavru kazanı ben mi do-
gurdum, demiş adam ve darılmış gibi yapa-
rak çıkıp gitmiş.

Bunun altından bir iş çıkacağını sezin-
temiş Hoca ve bıyık altından gülmüş.

Bir zaman sonra adam yine gelmiş, bü-
yük kazanı alıp götürmüş. Bir gün geçmiş,
getirmemiş. İki gün geçmiş, getirmemiş. Bir
hafta geçmiş, bir şey yok. Sonra bir gün

 

komşusu avlu kapısının önünde otururken Hoca
yanına yaklaşmış:

- Yahu, komşu, bizim kazan lazım oldu da, ver-
seniz de götürsem, demiş.

- Vallahi, sizin kazan doğururken öldü, demiş a-
dam.

- Ne diyorsun, olacak şey mi , kazan nasıl ölür?

- Nasıl doğuruyorsa öyle ölür, demiş komşusu.

- Peki, madem öyle, duasını edelim de bu iş bit- .
sin, demiş Hoca.

Gel deyip komşusu Hoca'yı mutfağa götür-
müş ve ters çevrilmiş kazanı göstermiş:

- İşte, bugün üçüncü günü oluyor dünyadan gö-
çeli, demiş.

İki adam dikilmişler, ellerini açıp kazanın
duasını etmişler. Dua biter bitmez Hoca kazanı
sırtlayıp omzuna koymuş.

- Ne yapıyorsun, diye önüne geçmiş adam.

- Gömmeye götürüyorum, demiş Hoca, böyle sı-
cak günde cenaze o kadar bekletilir mi?

Komşusu söyleyecek bir söz bulamadan ka-
lakalmış, Hoca da kazanıalıp evine getirmiş.

Bundan sonra Hoca'nın peşini bırakmışlar.

Tavurıhişe (Yüz Masal)

Derleyen: Nalo Zavur

Nalçik, “Elbrus”, 1992, 5.72-74

Çeviren: Murat Papşu

 

 

İ Vunafe: Çerkes geleneklerine göre, herhangi' bir

konuda(nasıl yapılacağı, organizasyonu vb.hk.) yaşlılar

heyetinin veya meclisinin karar alması.

2 Batırıbje: Kahramanlık, yiğitlik yapan. kişiyi
onurlandırmak için sunulan içki kadehi.

3 Bje: Boynuz biçiminde kadeh. Eskiden toplumsal

törenlere sembolik anlamı vardı. Burada “içki

kastediliyor.
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Çeviren: Çurmıt Muzaffer Kalkan

II, Bolüm

Mısır'daki Adıge Memluk devletini ortadan
kaldıran Osmanlı İmparatorluğu, yönünü kuzey
Kafkasya'ya Adıge yurduna çevirmişti. Kafkas-
ya'yı elde etmek, Karadeniz'e hakim olmak
Rusya'nın önlenemeyen yayılma ve gelişmesini
dizginlemek, Osmanlı dış politikasında önemli
yer tutuyordu.

Adıge halkının liderleri iyiceanlamışlardı,
her gün biraz daha güçlenen sınırlarını hep ge-
nişleten güçlü Osmanlıyla baş edemeyecesini,
asırlardır komşu olarak beraber yaşadığı Rus-
ya'yla anlaşmak, komşuluklarını iyi düzeyde

tutmak, Adıge yurdunun selameti için en uygun
yol olarak görülüyordu. Gerçi Osmanlıyla dolayı-

sıyla Kırımla dost olalım diyenlerde yok değildi.

XVi- XV y.y da Adigelerin dış politika-
larında şöyle bir değişiklik yapılmıştı. Diğer
halklar ve özellikle komşu devletlerle akrabalık
bağları kurmak, bu sayede daha güvenilir, daha
dost komşular kazanmak. Bunun için Adıge
prensleri ve asilzadeleri Gürcü, Dağıstan, Kırım
hanlığından Negoy asilzadelerinin kızlarıyla ev-
leniyorlardı. Kendi kızlarını da onlara veri-
yorlardı. Bu tip ilişkiler Adıgelerde daha önce
de vardı. Tarihte örnekleri var. Temterekey
prensi Mistislav'ın kızını, büyük prens Reda-
de'nin Rus oğluna almışlardı. Gürcü kralı ll.
Geoergi Megrel prensleri, Negoy prensi Yam-
gurçey, Kalmuk prensi Ayuka Han, Kırım Hanları
Dolet-Ceri ve Bagte- Çeri Adıgelerin eniştesiydi.

Adıgelerle Rusların ilişkilerini daha da güç-
lendirmek için IV. Yivan (Grozni) ın isteği üze-
rine 1561 de Kaberdey prensi Temırıko (Yidarın
oğlu) nın kızı Goşney IV. Yivanla evlenmişti.
Goşney Temıriko'nun küçük kızıydı. Bu evlilik

sekiz yıl devam etmiş, 1569 Goşney 25 yaşında
hayata veda etmişti. Nikah Hıristiyan gelenek-
lerine göre yapılmış, Goşney vaftiz edilmiş ve
Mariye ismini almıştı. Çar karısına hediye olarak
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som altından yapılmış 3 kg ağırlığında bir tepsi
hediye etmişti. Bu değerli hediye bugün Mos-
kova tarih müzesinde muhafaza edilmekte.

Goşneyi Çara vermeden önce, 1552 de bir
gurup Adıge elçisi Moskova'ya gitmişti. Amaç
Rusya ile Adıgeler arasında sıkı dostluk ilişkiler
kurmak, bunu resmileştirmekti ve bunda başa-
rılı oldular. Bu ilk Adıge elçi gurubu 200 atlıdan
meydana geliyordu, her biri son derece seçkin,
kılık kıyafetleri çok süslü, atları at takımları ha-
rikulâde güzeldi. Bu gurubun liderleri meşhur
Adıge prenslerinden Kanovko Meşiko ile Yel-
bezuvko Alkılış idi. Bu elçiler Moskova'da dokuz
ay süreyle kaldılar. Bu süre içinde Ruslardan
büyük ilgi alaka ve misafirperverlik görmüşler-
di. Bu Adıge atlılar, Kırım hanı Dolet -Ceriyin
Ruslarla yaptıSı savaşta, Rus ordusunda görev
almış, hanın ordusunun saldırılarını önlemiş-
lerdi. i

Adıge elçileri vatanlarına dönünce Çar
kendi elçilerini Adıgey'e göndermişti. Bunların
başında da meşhur diplomat Şepotev Andrey -
vardı. Heyet 1555 yılına kadar Adıgey'de kaldı
ve Rus Adıge ilişkilerinin en iyi düzeye gelmesi
için Şepotev Andrey büyük hizmetler yapmıştı.
Sepotev Andrey Moskova'ya dönünce
beraberinde bir gurup Adıge elçisi de gitmişti.
Bu gurubun lideri Siybeko Kanşavko idi. Mos-
kova Kremlinde, Siybeko ile IV. Yivan arasında
bir antlaşma yapılmıştı. Buna göre Ruslar ve
Adıgeler hep dost kalacak, iyi komşuluk iliş-
kilerini devam ettirecekler, heriki halktan bi-

rine bir saldırı olursa beraber karşı koyacaklar,
düşmana beraber saldıracaklardı. Çar bu ant-
laşmada Adıgeleri düşmanlarına karşı koya-
cağına dair yemin etmişti. Yıl 1557 temmuzidi.
Bu antlaşmada tercümanlığı, uzun yıllar Adıge-
lerin içinde yaşamış ve Adıgeceyi iyi öğrenmiş
olan diplomat Şepotev Andrey yapmıştı. IV. Yi-
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vanın yaptığı antlaşma ve verdiği sözü yerine
getirmekiçin iyi bir sebep doğmuştu. Kırım hanı
Dolet- Ceri Adıge yurduna saldırmak için 60 bin
kişilik bir orduyla harekete geçmişti. Bunu
haber alan Çar, on üç bin kişilik ordusuyla Şe-
remetev Yivan komutansında hanın ordusunu
arkadan kuşatarak, Tula şehri yakınında büyük
bozguna uğratmışlardı. Han geri kalan az sayı-
daki kuvvetleriyle gizlice kaçarak Kırıma dön-
müştü. O yıllar Adıgeler için huzur güven yılla-
rıydı. Bunu da IV.Yivanın Adıgelerle yaptığı ant-
(aşmaya borçluydular. Adıgeler bunu gayet iyi
anlamışlardı. Adıgeler bu iyiliğin altında kalmak
istemediler. 1557 de Çarın ricasıyla Osmanlının
Karadeniz sahilinde inşa ettiği Taman ve Tem-
ruk kalelerini yakıp yıkmışlardı. Bunun karşılığı
olarak IV. Yivan büyük hediyelerle teşekküriçin
Adıge'ye elçiler göndermişti.

1558 de Siybeko Kanşavko ve Kanoko Meşıko
kumandasındaki Adıge süvari ordusu Rus or-
dusuyla beraber Livon savaşına katıldılar. Bu sa-
vaşta Adıgeler büyük başarı ve kahramanlıklar
göstermişlerdi. Rıngen kalesini işgal ettiklerinde
Adıgeler büyük bir Alman süvari birliğini yok
etmişlerdi.

Adıgelerin eniştesi IV. Yivan (Grozni) devri
Rusya için zor dönemdi. Çar çok iyi biliyordu ki
Rusya güçlü bir yönetim altında, birlik içinde
olmazsa bu zorlukları yenemeyecek, büyük dev-
let olamayacaktı. O dönemin en büyük zorluk-
ları Tatar ve Mo$ol istilalarıydı. Rusya bu is-
tilalardan çok zarar görmüştü.

IV. Yivan çok işler başarmış, imparatorluğun
sınırlarını doSuda, batıda, güneyde ve kuzeyde
emniyete almış, birliği sağlamış, baş kaldıran iç

güçleri kanlı şekilde bastırarak Rusya'nın
birliğini sağlamıştı.

IV. Yivan bütün önemli konularda en büyük
danışmanı ve güvendiği kişi Adıge eşi Goşney
(Marie) ın kardeşi Çerkeskiy Mihail (Sultan) dı.
Adıgeler Çarın emriyle orduda veya idari ma-
kamlarda görev aldıkları zaman, onlara Hı-
ristiyan dinini kabul ettiriyorlar ve ona uygun
bir de isim veriyorlardı. Müslümanlığı henüz çok
fazla özümsememiş olan Adıgeler için bu durum
çok fazla rahatsız edici değildi. Böyle Çarın em-
rinde görev alan Adıgelerin hepsine Çerkaskiy-
Çerkaske lakabı takılırdı. Ait olduğu halkın is-
miyle anılırlardı. Aile isimleri zikredilmezdi.
Temrıkonun oğlu Çerkaskiy Mihail bunlardan bi-
riydi. Goşneyin (Marie) nın meşhur ağabeyi ta-
rihte bu isimle geçmekte. O, Rus ordusunun en
büyük kumandanıydı. Ruslara büyük zaferler ka-
zandırmış cesur yılmaz bir komutandı. Rus or-
dusu 1570 yılında Kırım Tatarlarına karşı büyük
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başarı kazanmıştı. Çerkaskiy Mihail Rus duma-
sında en itibarlı kişiydi. Protokolde Çardan son-
ra ilk kişiydi. O, Rusya'nın en zengin enitibarlı
ve en güçlü kişisiydi. Temrikonun diğer oğlu
Mamsırko. O, o kadar güçlü o kadar cesurdu ki
sanki aslan yürekliydi ve öyle tarif edilirdi.

Bugün bile eski Rus şarkılarında ismi ve kahra-
manlığı anlatılmakta.

Mamsırko, ordu komutanı olarak yıllarca

Çara hizmet etti. Çok sıkıntılar yaşamış, yılma-
mış cesurca büyük işler başarmıştı. Hiçbir
zaman anavatanını kendi halkını unutmamış
Adigelerle Rusların dost olmasın, ilişiklerinin iyi
olmasını istemiş, babası Temrıkonun yolunda
gitmiş, halkına ihanet etmemiştir.

Mamsırko Çarın danışmanıydı. Onun fikir-
lerini dinler ve değer verirdi. Savaş hali beli-
rince onu çağırır ordunun başına getirir, ona
güvenirdi. Her zaman olduğu gibi o, görevini
akıllıca, cesurca tamamlar güven kazanırdı.
Mamasırko bu başarıyla Adıge Rus ilişkilerini
hep iyi yönde etkilemiş, hep dost kalmışlardı.
Her iki halk vatanlarını koruma ve savunmada
müşterek hareket ediyorlardı.

1570 Temmuzunda Afips ırmağı yakınında
Kırım Tatarlarıyla Adıge -Abazalar arasında
meydana gelen şiddetli savaşta, Yidar oğlu bü-
yük prens Temriko yaralandı, yarası ağırdı,
ağustos ayında bu dünyadan ayrıldı. Temrıko ve
onun oğulları vefat edince Rusya ile Adıgeler
arasındaki güzel ilişkiler eskisi gibi pek ola-
madı. Temrikonun kardeşleri Kambolet ve Ji-
leghot ile diğerileri gelen bey ve prenslerin ço-
cukları Rusya'ya gidiyorlar orda orduda veya
başka alanlarda görev alıyorlardı ve Rus kız-
larıyla evleniyorlar, Rusya'da kalıyorlardı geri
vatanlarına dönenler de oluyordu. İşte Rusya'da
kalan bu insanlardan türeyen nesildir ki bugün
Çerkaskiy lakabını taşıyanlar. “Rus halklarını ki-
tabı” adlı eski bir kaynakta şöyle yazmakta;
“Çerkesler Kafkas Adıge halklarının evlatlarıdır.
Zaman zaman Rusya'ya gelmişler Rus prensleri
ve asilzadelerinin kızlarıyla evlenmişler, akıl ve
cesaretleriyle büyük hizmetler yapmışlar, bunu
sonucu Rus tarihinde gereken önemli yeri almış-
lardır”. Bunlardan biri de Mamsırko'nun oğlu
Kanşav. Kanşav Hıristiyan dinini kabul ettikten
sonra Çerkeskiy Dimitriy Mamsırkoviç ismini
almıştı.

Çerkeslerden çok sayıda bilim adamı poli-
tikacı, sanatkar, yönetici ve ordu komutanı çık-

mıştır. Bunlar Rusya'da tanınan, değer verilen
insanlardı. Bu insanlar XIV - XIX. y.y arasındaki
Rus tarihinde silinmez ve unutulmaz güzelizler
bırakmışlardır. Çerkeslerin içinde imparator-
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luğu idare edebilecek yapıda insanlara vardı, bu
göreve layık olan ve önerilen değerli kişiler var-
dı aralarında. 1905 de yayınlanan "Rus biyografi

sözlüğü” adlı eserin yazdığına göre IV. Yivan
(Grozni) nin ölümünden sonra seçilen Romanov
Mihailin zamanında Mamsırko'nun oğlu Kanşav
(Çerkeskiy Dimitriy) Rus ordusunun en üst
komutanıydı. 1619 yılında "boyarin” üstün
unvanını vererek imparatorluğun bütün doğu
bölgesinin yönetimini sağlamak üzere Kazan'a
tayin etmişlerdi. Bu görevde on yılı aşkın süre
kalmış büyük başarılar sağlamıştı.

İngiliz yazar Flitcer'in eseri "Rusya impa-
ratorluğu” adlı kitapta şöyle yazmakta; "Rus-
ya'da savaş hali olduğu zaman şu dört kişiden
bir ordunun başına getirilirdi. Glinski Yivan
Mihailoviç, Mistislviski Fedor Yivanoviç, Çerkes-
kiy Boris Kambulatoviç ve Trubeçkoy. Bunların
hepsi belli ve değerli halklardan çıkmış insan-
lardı. Kimdir Çerkeskiy Boris Kambulatoviç:
Temrikonun kardeşi Kambolet'in oğludur. Adı-
gece ismi Hureşey. Ç. Boris boyar dumasında
görevliydi, resmi günlerde ve törenlerde Çarın

yanında protokolde yer alırdı. Rusya'da çok
güçlü bir konumdaydı, itibarlıydı her yerde say-
gı görüyordu. Ç. Borisin kayını da güçlü bir
konumdaydı. Çardan sonra ikinci adamdı, ismi

Fidaret'di. O dönemde Çar olan Romanov Mi-
haildi. Çar akıllı becerikli biri değildi, impa-
ratorluğun idaresi daha çok Fidaret tarafından
yürütülüyordu.

Çerkaskiy Borisin oğlu Çerkaskiy Yivandı. O
iyi bir ordu komutanıydı. Ç. Yivan 1633 de Rus-
ya adalet teşkilatının başına getirilmiş, ölene
kadar bu önemli görevde kalmış, çok yararlı hiz-
metler yapmıştı. Ç. Yivan Çar Romanov Mihaille
anne tarafında kardeş çocuklarıydı. Bu durum
Ç.Yıvan'a büyük imkanlar sağlamış o günün
Rusya'sında en zengin en güçlü insan konumuna
getirmişti.

1621 yılında Kudenet'in oğlu Vurıshan (0 bir
Kabardey prensiydi) Moskova'ya gittiğinde he-
nüz 21 yaşındaydı. 1624 yılında törenle Hıristi-
yanlaştırılmış ve Yakov ismini almıştı. Diğer Çer-
kaskiy soydaşlarının hatırına devlet yönetiminde
önemli görevlere getirilmişti. O, akıllı becerikli
ve güvenilir bir insandı, bu sayede aldığı her gö-
revde büyük başarılar sağlıyordu. Romanov
Mihail'in oğlu Aleksi, Çar olunca Yakov'a olan
güven daha da artmıştı. Rusya, Almanya ve
Polonya ile savaştığı zaman Çerkaskiy Yakov ge-
nel kurmay başkanıydı ve onun sayesinde Rus
ordusu büyük başarı sağlamıştı. Kudenet'in oğlu
Çerkaskiy Yakov (Vurıshan) 1666 da vefat
etmişti, cenazesi Novospaske manastırı yakı-

  

nındaki, meşhur soydaşları Kambolat'ların oğlu
Ç.Boris, Mamsırko'nun oğlu (oÇ.Dimitri,

Ç.Boris'in oğlu Ç.Yivan yanına defnedilmişti.

Çerkaskiy Yakowun oğlu Çerkaskiy Mihail
Rusya imparatorluğunda büyük değişiklikler ve
yenilikler yapan 1.Petro'nun en sadık dostu ve
danışmanıydı. 1697'de Çar onun Tobolsk-Sibirya
topraklarına vali tayin etmişti eniyle boyuyla
binlerce km büyüklüğündeki bu coğrafyayı idare
etmek, imparatorluğa kazandırmak çok zor bir
görevdi. Ç.Mihail 1.Petro'nun kendisine duyduğu
güvene layık oldu. Demir-çelik üreten, top ve
silah üreten fabrikaları o kurdu. Bölgesindeki
gelirleri imparatorluğun hazinesine dürüstçe
muntazam olarak ulaştırıyordu. I.Petro bu bü-
yük başarıdan dolayı bizzat kendi el yazısıyla
üstün başarı belgesini vermişti. 1703'de
Ç.Mihail'in oğlu Ç.Aleksy'in eşi I.Petro'nun kız
kardeşiydi. Ç.Aleksy 1715'den itibaren Çarlığın
yeni başkenti olan St.Petersburg'a emniyet ve

idari görevli olarak tayin edilir. Onun döne-
minde yeni başkente Petrovlavski Kalesi, Pe-
tergof, Yekaterinodar ve Monplezir sarayları
inşaa edildi. Aleksy Sibirya'ya eyalet valisi ola-

rak tayin edilir. Aleksy Sibirya'da iken |.Petro

vefaat eder. Aleksy aynı görevdeyken I.Katerina
I1.Petro ve Anna İvanova dönemleri de geçer.
Çariçe Elizabet (Yelizavet) zamanında Ç.Aleksy
dış işleri bakanlığına getirilmişti. Meşhur Rus
ressam Argunov Yivan Ç.Aleksy'in kölesiydi.
Aleksy o kadar zengindi ki binlerce hektar ara-
zisi vardı. Bu arazide çalışan 70 bin işçisi vardı.
Ç.Aleksy'in tek kızı vardı Varvare. O kadar gü-
zeldi ki bütün Rusya'da insanlar onun
dünürüydü ancak o ince eliyor sık dokuyordu.
Seçimini sonunda yapmış General Şeremetev
Petro ile evlenmişti. Ç.Aleksy'den sonra o bü-
yük serveti ressamı Arguvon Yivan ile damadına
kalmıştı. XVIl. y.y da dürüstlüğü ile, aklıyla,
cesaretiyle gerek Adıge halkına gerekse Rus
halkına büyük hizmetler yapmış olan büyük
İlhan Kazbolat. O, Temriko'nun kardeşi Jleg-
hot'ın oğuldan torunu Senceley'in de oğuldan
torunudur. Kazbolat'ın babası Muselim'dir. De-
desi ise yukarıda belirttiğimiz gibi Senceley'dir.
Kazbolat Adıge Rusilişkilerinin dostça devamını
iki halkın iyi komşuluk içinde yaşamasını sağ-
lamış, iki halkada büyük hizmetler yapmış Rus-
ya tarihinde unutulmaz güzelizler bırakmış bir
liderdi. Kazbolat 1648 de babası Muselim ile
"beraber Moskova'ya gitmişlerdi. Çar Aleksy on-.
lara büyükilgi göstermiş misafir etmiş günlerce
ağırlamıştı. O günden başlayarak Kazbolat ile
Çar iyi birer dost olmuştu. Birbirlerine güven
duyuyorlardı. Çar o kadar güven duyuyordu ki
Kazbolat Adıgey'de bile olsa haber gönderir dış

 
 



 

  

 

 

 

işleri ile ilgili konuları hal ettirirdi. Ruslar Kırım
Hanlığı ile girişecekleri savaşta bir çok halk-
lardan meydana gelen büyük bir Rus ordusunun
komutanlığına Kazbolat'ı getirdi. Korku nedir
bilmeyen bu cesur kumandanın Rus tarihindeki
ismi Çerkaskiy Kazbolat Muçaloviç'tir. Onun
cesareti, aklı, dürüstlüğü, yiğitliği Rusya'da O
kadar yayılmıştı ki onun ismini duymayan bil-
meyen kalmamış yiğitliği dilden dile dolaşır
olmuştu koca Rusya'da.

Emrinde Kazak Atamanları, Ukrayna get-
manları, Kalmuk prensleri ve bir çok meşhur
Rus generalleri olduğu halde çok sayıda savaşta
ordu komutanlığı yapmış, bunlardan biri de
1679'da Kırım Hanlığı ile yaptı$ı savaşta hanın
kuvvetlerini büyük bozguna uğratmıştı.

Çerkaskiy lakabı ile anılan aslen Adige kö-
kenli olan çok sayıda değerli insan Rusya impa-
ratorluğuna büyük hizmetler yapmışlar akılla-
rıyla cesaretleriyle dürüstlükleri ile yiğitlikleri
ile iki halkın iyi komşuluk içinde dostça yaşa-
malarını sağlamışlar, Rusya tarihinde unutulmaz
güzel izler bırakmışlardır. Bunlardan bir tanesi
de I.Petro'nun en çok güvendiği Bekovic Çer-
kaskiy Aleksandır. O kendi döneminde Rusya'da
yetişmiş en büyük ilim adamlarından biriydi.
1715 de Bekovic Ç.A. Hazar deniziile ilgili çiz-
diği haritalarda bu gün bile bir hata bulun-
mamaktadır. O, bu eseri hazırlarken bir çok
zorluklarla karşılaşmıştı. Bu başarılarından do-
layı I.Petro'dan büyükilgi ve takdir görmüştü.
Bu büyük bilim adamı ne yazık ki arkadaşı Rus
subayının hatası yüzünden Türkmenler tarafın-
dan öldürüldü. Çar 1.Petro hayatında en çok piş-
manlık duyduğu konuların başında Bekoviç Çer-
kaskiy'yi öldürenlerin gerekli cezaya çaptırıl-
mamasının geldiğini söyler. Aradaki samimiyeti
dostluğu kanıtlayan bu sözler o dönem için bü-
yük önem taşıyordu.

14 Aralık 1695'te Çerkaskiy Mihail Alegu-
koviç Rus ordusunda Genel Kurmay başkanı ol-

muştu. O Senceley'in oğlu Grigori'nin kardeşi-
nin oğluydu. Musal'ın oğlu Kazbolatile Ç. Mi-
hail.A. iki kardeşin çocuklarıydı. Mihail soyca
Besleney prensi Konoko'nın soyundandı.

Adıgelerde meşhur sanatçılar da çıktı. Bun-
lardan biri de meşhur opera sanatçısı Çerkaskiy
Mariye'dir. O, Rusça şarkılar söylüyordu. Dünya-
ca meşhurİtalya'nın Milano kentindeki La Skala
tiyatrosunda ilk defa Rusça şarkılar söylemiş
1909'da İtalyanların davetiyle uzunca süre bu
tiyatroda çalışmıştı. Dünyada meşhur artistler-
den Şalyapın Fedor ve Sobinov Leonid Mari-
ye'nin arkadaşlarıydı. 1940'ta yayınlanan “Pe-
tersburg'un Operaları ve Onun Sanatçıları” adlı

 2/

kitapta şöyle denmekte: “1909 da Milano'nun
meşhur La Skala tiyatrosunda yapılan yarışmada

Çerkaskiy Mariye opera sanatçısı olarak birinci-
liSi kazanmıştır. Ondan sonra Mariye Avrupa'nın
meşhur sanatçıları arasına girmiştir”.

1915 yılında Mariye kırk yaşına girmişti. Kır-
kıncı yaş gününde ona çok değerli bir hediye
verilmişti. O hediye 1789 yılında Çarın imza-
ladığı Çerkaskiy'lerin soyunu, kökenini gösteren
bir armaydı. Arma dört bölümden oluşuyordu.
1. bölümde Kıratın üzerinde ve elinde mızrak
Adıge süvarisi, 2. bölümde Kabardey halkının
arması vardı, 3. bölümde birbirine sarılmış iki
yılan figürü, 4. bölümde ise iki ayağı üzerine
kalkmış ok tutan aslan figürü vardı. Armanın
ortasında yer alan damgada ise Çerkaskiy'lerin
Kabardey halkının meşhur. prenslerinin soyun-
dan geldiğini göstermekteydi. O arma açıkça
gösteriyordu ve ispatlıyordu ki Çerkaskiylerin
Adıge halkından oldukları, köklerinin Adıge yur-
du olduğunu, Çarın imzası ise bunu ispatlıyor ve
şahitlik ediyordu. Ayrıca Rusların ilahi sayılan
Çarlar bile Çerkaskiylerin imparatorluğa yaptık-
ları unutulmaz hizmetlerini asla unutmadık-
larını onlara gereken degeri verdiklerini.

Atalarımız başka halkların tarihinde de si-
inmez unutulmaz güzel izler bırakmışlar, bu
gün bile bu güzel izlere hep rastlamaktayız.
Adıgeler hep verdiği söze sadık kalmış, antlaş-
maları hiç bozmamış hep barıştan yana ol-
muştur. İV. Yıvan ile yaptıkları antlaşmada ant-
laşmayı bozan taraf olmamıştır. Çarlık döne-
minde de 5.5.C.B döneminde de ilimde, fende,

sanatta, siyasette hep yapıcı olmuşlardır. Meş-
hur ressam Şemyakın (Karden) Mihail dünyaca

meşhur orkestra şefi Temrikan Yura, adalet ba-
kanlıSı yapmışKalmık Yura, Sovyet döneminde
parlamento başkan yardımcılığı yapan Degujiy

Valeniy, bilim adamları, sanatkarlar, general-
ler, politikacılar bunlar ve daha bir çokları ör-
nek olarak gösterilebilir.

XVIL yy dan itibaren Rusya'nın sanayide, e-
konomide, kültürde kalkınmasında zamanla
dünyada söz ve güç sahibi olmasında Adıgelerin
bir çok faydalı katkıları olmuştur. Gerek kadın
gerekse erkek bu hizmete katılan Adıgelerinla-
yık olduğu makama mevkiye gelemedikleri de
olmuştur. İstisnalar dışında. Çerkaskiylakabıyla
bilinen bu insanlar kendi öz soylarına ve va-
tanlarına hiç ihanet etmediler. Onları hiç unut-
madılar. Ancak son dönemde ilişkiler azalmış,
bağlar zayıflamıştı.

Çarın toprak verip Adıge yurduna yakın
yerleştirilenler müstesna.
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Toplumların her çağda yaşamını, mutluluk ve
refahını, yüzyıllarca dinmeyen acılarını, uzun yüz-
yıllardır ara ara devam eden savaşlarını, bu olay-
ların sosyo-ekonomik ve sosyo-politik nedenlerini
inceleyen tarih bilimi, geleceğe yönelik planlama
ve politikaların şekillendiritmesi bakımından Ö-
nemlidir. Kısacası Tarih, geleceğe ışık tutan Ö-
nemli bir kılavuzdur.

Kuzey Kafkasyalıların yayılmacı, saldırgan,
yağmacı, barbar akınlarına karşı tarihin her dö-
neminde gösterdikleri direniş ve kahramanlıkları,
çeşitli uluslardan olan yazarları etkilemiş, Kuzey
Kafkasya'yı fiziki ve beşeri açıdan bir ilgi merkezi
haline getirmiştir. Bu yazarların başında, J.
Stanislaus Beli, Edmound de Laurier, David Urgu-
hart gelmektedir. Bu yazarların hepsi Kafkasya
tarihini ve uygarlığını çeşitli açılardan ele almış-
lardır. Ortak özellikleri ise Kafkasyalı olmayış-
larıdır. Yazımıza konu olan ünlü Çerkes tarihçisi
şora Negumukue Beçmırza ise Çerkesleri tarih
bilinci içinde anlatan, onların sosyal sorunlarını
tarih süreci içinde dile getiren ve tarihini yazıldığı
toplum içinden gelen ilk yazar olması bakımından
önemlidir.

Negumukue gibi bir tarihçi olan Met Çunatuko
İzeet Paşa'nın seneler sonra “Kuzey Kafkasyalılar
arasından kendi toplumu için ilk kez yazan bir kişi
çıktı” sözleri ile tanıtmaya çalıştığı Şora Negu-
mukue 1801 yılında Piyatigorsk (Psıhuabe) kenti
yakınlarındaki Cuza Irmağı kıyısında bulunan Ne-
gumukue köyünde doğmuştur. Büyük babası Adigey
yöresinden Kabardey topraklarına göç etmiş
Abzekh kökenli bir aileden gelmektedir. Annesi
Çerkesk yöresinde yaşamış olan Abaza kökenli
Yısmeyl soyundandır.

Eğitimine Arap harfleri ile başlamış, Arapçayı
ve Türkçeyi bu dillerin edebiyatlarını inceleyecek
derecede öğrenmiştir. Daha sonra Kumuk yöre-
sindeki Andrey köyüne gitmiş, 18 yaşına kadar eği-
timini bu köyde sürdürmüştür. Bu eğitimden sonra
Negumukue yöresinin dini başkanlığını (bir nevi
müftülük) yüklenmiştir. Yirmi beş yaşındayken
Volga yöresi 1. Kazak Tümeni komutanı Luçkin'den
Rusça öğrenmiştir. Daha sonra Çarlık Rejimi'nin
Kafkasyalılardan toplayıp gözetim altında tuttuğu
rehinelere öğretmen olarak atanmıştır. Nalçik”teki
bu görevi sırasında, kendi toplumunun ana dilinin,
sanatının, tarihinin derlenip, yazıya geçirilmesi
gerektiği bilincine varmıştır. “Bu çalışmalara baş-
lamadan önce şöyle düşünceler gelirdi aklıma:
Dağlı insanın yaşamında en güzel ve en ilginç a-

 

(Özdemir Özbayl.

maç, yaşamın Işığı olan öğrenme sevgisinin do-
gacağı çağ yakındır. Toplumumuzun okuma, yaz-
ma, edebiyat, sanat yaratma günleri yakındır.” Di-
yen Negemukue Şora'nın bilinçlenmesinde ünlü
Rus ozanı Kont Aleksandır Puşkin ve sık sık mek-
tuplaştığı dostu Lermontov'un etkisi büyük ol-
muştur. Negumukue'yi 1830-1835 yılları arasında
Petersburg'da Çar'ın özel muhafız birliklerinde
görev almış olarak görmekteyiz.

Polonya ile yapılan savaşlarda teğmen rütbesi
ile orduda görev yaptığı bilinmektedir. Bu savaş-
lardan sonra askeri görevini bırakarak Anayurduna
yararlı olabilmek için Nalçik'e döndüğünü görü-
yoruz. 1838-1843 yılları arasında Kabardey Bölgesi
Askeri Mahkemesi Sekreterliğini de yürüttüğünü bi-
liyoruz. Bu görevinin yanı sıra, uzun yıllar üzerinde
çalıştığı “Çerkes Halklarının Tarihi” kitabını 1842
yılında tamamlamıştır. Kitap Rusça olarak ya-
zılmıştır. Ancak kendisi hayatta iken basılama-
mıştır. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra oğlu
Yevristan tarafından 1861 yılında Piyatigorsk'ta
bastırılmıştır. Uzun süre kaybolan bu baskı yapı-
lamamış olsa idi bu eşsiz bilgi kaynağı insanımızın
elinde bulunmayacaktı. Paris'te bulunan Kafkas
Eserleri Kurulu Başkanı ve Paris Asya Derneği üyesi
Adolph Börg& 1866 yılında Negumukue'nin kitabını
düzelterek Almanca'ya çevirmiştir. Daha sonra
kitabın Fransızca çevirisi de yayımlanmıştır. Bu
kitaptaki tarihi bilgilerin kaynağı toplumun uzun
yüzyıllar koruduğu tarihi olay anlatımı yetenek ve
geleneğidir. Bu anlatımları Karamzin'in "Rusya
Ülkesi Tarihi” yapıtındaki, aynı konuda ve esası
değişmeyen olaylarla karşılaştırarak tarihsel bir
gerçekliğe ulaşmıştır. Kitap okunurken anlattığı
olayların soydaş ve komşu toplumlarla da ilgisini
inceleme olanağı doğmaktadır. Bu olanak ise, Hun
Goth, Avar, Hazar, Slav, tatar ve Mosol top-
tumlarının tarihini de belli ölçüde öğretmektedir.

Negumukue kitabını tamamlayınca Peters-
burg'daki Çarlık Bilim Akademisi'ne sunmak iste-
miş, masrafları Çar Hükümeti tarafından karşılan-
mak sureti ile ve Çar fermanı ile başkente çağ-
rılmış, anca hasta bünyesi böyle bir yolculuğa kat-
lanamamıştır. Kısa bir süre sonra 1844 yılında Piya-
tiyorsk kentinde kaplıca tedavisi görürken kalp
krizinden kısacık yaşamı noktalanmıştır.

Ünlü tarihçinin değeri yıllar sonra anlaşılmış-
tır. Bu gün Kuzey Kafkasya Tarihinde hakettiği dü-
zeye yerleşmiştir. Bu gün Kabardey Balkar Cumhu-
riyeti'nin Zeyko (Hatukşukoy) kasabasında bulunan
heykeli ülkenin kültür simgesi haline gelmiştir.

 
 



  

  
 

 

 

(NUH ABRAMOVİÇ OZOV)
 

Abaza edebiyatının kurucularından biridir.
Ne yazık ki hakkında biyografik bilgiler azdır.
1892 yılında, bugünkü Karaçay-Çerkes Cum-
huriyeti sınırları içinde bulunan Apsua kö-
yünde doğdu. Dini eğitim aldı, Arapça bi-
liyordu; Kuran'ı serbestçe okuyup çeviriyor-
du. Çerkes Oblastı'nda önemli mevkilere gel-
di, çok iyi bir hatipti.

Abaza alfabesinin hazırlanmasından sonra
hemen eğitim faaliyetlerine katıldı. 1934'te,
Afanasyev'in Rusça ders kitabını esas alarak
3. ve 4. sınıflar için 2 Abazaca gramer kitabı
hazırladı ve bastırdı. Aynı yıl D. Bogoyav-
lenski'nin ve L. Timofeyev'in edebiyat ders
kitabını esas alarak okuma kitabı hazırladı.
Kitap esas olarak Rus yazarların çeviri eser-
lerinden oluşuyordu. Nuh Voze bunların bir
bölümünü Abaza öğrencilerin dünyasına ya-
kınlaştırmaya çalışarak uyarladı. Yine bu
kitaba şiir, öykü ve büyük bir eserden alıntı
olarak özgün eserler koydu. 'Parıldayan' ve
'Kolhozda Sosyalist Yarış” adlı ders kitap-
larından iki uyarlama öykü (A.Cehov 'un 'Bu-
kalemun' öyküsü ve M.Şolohov'un 'Uyandırıl-
mış Toprak'ından alıntı) ayrı eserler olarak
1934 yılında yayımlanan Çerkesya yazarları
seçkisinde yeraldı.

Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok şey
yapabilmesi hayret vericidir. İçinde yaratıcı
yetenek, söze karşı tutku, dil ve sanat duy-
susu vardı. Kader daha uzun bir yaşam ba-
Sışlasaydı Nuh Voze'nin Abaza ulusal ede-
biyatının kuruluşuna ve çocukların eğitimine
ne kadar büyük katkıda bulunacağını tahmin
etmek zor değildir. Ne yazık ki, Nuh Voze'nin
aydınlatma ve sanat çalışmaları zorla sona
erdirildi. Asılsız bir suçlamayla 11 Kasım
1935'te Çerkes Özerk Oblastı bölge mahke-
mesi onu, tüm malvarlığını haczederek 10 yıl
hapse mahkum etti. Tutuklanması sırasında
evinin avlusunda, çocuklar için bastırdığı ders
kitaplarıyla birlikte bütün el yazması çalış-

maları da yakıldı.
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1942 yılında Mordova'da 11. Potma
kampında öldü. 29 Ekim 1980'de Rusya SFSC
Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla suçsuz bulu-
narak itibarı iade edildi.

Nuh Voze'nin Eserleri

Mussa'nın Yolu (Öykü) // Okuma Kitabı,
Sulimov, 1934, s. 78-80, Abazaca.

Aldattılar (Alıntı ) // OkumaKitabı, Suli-
mov, 1934, s. 51-58, Abazaca.

Göz Kamaştıran (Öykü) // Okuma Kitabı,
Sulimov, 1934, s. 16-19; DenemeyeGidi-
yoruz, Sulimov, 1934, s. 129-134, Abazaca.

Kolhozda Sosyalist Yarış (Öykü) // Okuma
Kitabı, Sulimov, 1934, s. 74-78; Denemeye
Gidiyoruz, Sulimov, 1934, s. 135-139, Aba-
zaca.

Nuh Voze'nin Yaşamı ve Eserleri
Hakkında Literatür

Çekalov P.; “Nuh Voze'nin Yayımlanan
Eserlerine Önsöz” // Kom. al., 22 Aralık
1990, Abazaca.

Çekalov P.; "“Stranitsı istorii abazinskoy
literaturı” (Abaza Edebiyatı Tarihinden Say-
falar), Çerkessk, 1995, s. 8-9, 21-25, Rusça.

P.K.Çekalov; “Abazinskiye pisateli - bio-
bibliografiçeskiy spravoçnik”

(Abaza Yazarları - Biyografi-Bibliyosrafi
Kılavuzu), Moskova, 1996.

Çev.: Murat Papşu
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Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Adigey Cumhuriyetlerinde peşpeşe yaşanan sel fe-
laketleri ile Osetya'da yaşanan çığ felaketi sonucu evsiz kalan kardeşlerimiz için devlet izni
ile açılan yardım kampanyalarımıza şu ana kadar gösterilen ilgi yetersizdir. 5-10 dolarlık bir
yardımı yapma imkanı her an var olan binlerce kişinin adlarını listelerde görememek cidden
düşündürücüdür.Şubat ayı başına kadar devam edecek olan kampanya içinözelilginizi ve
katılımınızı bekliyoruz. Yaşamakta olduğumuz krizlere rağmen, evsiz kalan kardeşlerimize
birer veya birkaç tuğlalık yardımı hiç düşünmeden yapabilmeliyiz.

Tek tek yapılan havalelerde masraf söz konusu olduğundan gönüllü gençlerce toplana-
cak paranın listeyle ve tek havaleyle gönderilmesi halinde, makbuzlarını kesip parayı gön-
derenlere postalayabiliriz. Ayrıca, tüm dernek ve vakıflarımıza da yardım için yazıldığı. ci-
hetle onlar kanalıyla da göndermeniz mümkündür.

Sel-Çığ felaketi yardım kampanyası hesap numaraları şöyledir:

- Ziraat Bankası Kızılay/ANKARA Şb. Tl.sı hesabı 0685-0126-9225

- Ziraat Bankası Ulus/ANKARA Şube Dolar hesabı 0683-0130-0149

- Ziraat Bankası Kızılay/ANKARA Şb. EURO Hes. 0685-0127-0012

- Şekerbank Kızılay/ANKARA Şube TL.sı hesabı 536-126-02216

Şu ana kadar yardımları ulaşanlar ve ödedikleri miktarlar şunlardır:

Kafiad.Cihan CANDEMİR 1.000 Dolar Şamil GİRGİN 100.000.000.-

“ Hayri GÜNEŞ 1.000 “ Atay CEYİŞAKAR 100.000.000.-

“ Ersin AŞAN 1.000 "“ Faruk IŞIK 100.000.000.-

"  E.ÜNLÜÇETİNKAYA 1.000 © Bülent ÖZBELLİ 100.000.000.-

“ Bahri KAZBEK 500 " Yaşar NOGAY 100.000.000.-

“ Erol ÖZEL 500 “ Sevgi Tülay BİR 100.000.000.-

Kaf-Der Genel Mrz. 1.250.000.000.TL.sı Emrah BAYRAKTAR 100.000.000.-

Kaf-Der Ankara Şubesi 1.250.000.000.TL.sı Faruk ASLANDOK 100.000.000.-

Hayri DOMANİÇ 200.000.000.- Aydın AYKUŞ 100.000.000.-

Günseli Şurdum AVCI 200.000.000.- Ayhan -Niyazi KUDAY 100.000.000. -

Kaf-Der Gönen Şubesi 176.500.000.- AhmetBİRİCİK 80.500.000.-

Kafkas Vakfı(şimdilik) 175.000.000.- Nihal BÜYÜKA 72.000.000.-

Doğan ÖZDEN 125.000.000. - Setenay SÜZER 75.000.000. -

Şamil Eğitim VAKFI 103.000.000. - Ergun ÖZGÜR 70.000.000.-
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Enis CANGİR

Adnan TULGAR

Ümit ÖZVERİ

Rahmi SEZGİN

Ayşe PİŞKİN

Mustafa Saadet

Mina BAĞ
Yaşar BAĞ
Samil ÖZAVAR

Serap GENCER

Muammer KOÇER

Ayten ARSLAN

“Levent OĞUZ

Gupse MUTLU

Rezan KARTAL

Cengiz GÜL

Handan DEMİRÖZ

Denis ÇAÇHALYE-Abhazyalı

Mardasov ÇAÇHALYA

Kadir URAL

Sezai BABAKUŞ

Kenan COŞKUN

Kamuran Çolak

Envae SAĞLAM

Vural SOYTEKİN

Erol AKÇAM

Günsel YAĞAN

Musa RAMAZAN

İlhan KIYMET

Ahmet CEYLAN
Yalçın KARADAŞ

Mehmet KALMIŞ

Okan İŞCAN

AzmiÖZDEN

Serdar ÖZEL

Ahmet TUĞCU
Tarkan EĞERCİ
Neşet AYDIN

Tamer GÜMÜŞ

Berrin ÜNGÖR

60.000.000. -

50.000.000. -

20.000.000.-

30.000.000.-

30.000.000.-

30.000.000.-

25.000.000. -

25.000.000. -
25.000.000. -
25.000.000. -
25.000.000. -
25.000.000.-
25.000.000. -
25.000.000. -
25.000.000. -
25.000.000. -
25.000.000.-
25.000.000.-
25.000.000.-
25.000.000.-
25.000.000.-
25.000.000. -
25.000.000. -
25.000.000. -
25.000.000. -
25.000.000.
25.000.000.-
25.000.000. -
25.000.000. -
25.000.000.-
25.000.000.-
25.000.000.-
20.000.000. -
20.000.000. -
20.000.000. -
20.000.000. -
15.000.000.-
10.000.000.-
10.000.000.-
10.000.000.-
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Handan ANDER

Naci ÖZTÜRK

Hilmi TAŞKIN

Süleyman KARAATLI

Nizamettin PARLAK
Selahattin CANBOLAT

İsmail ALTINDAĞ
Salih YILDIRIM

Yadigar VERDİ

Ömer AÇIKGÖZ

Kazım İLHAN

İsimsiz o

Berrin ÖZTÜRK

Soner ÖZBEK

Hüseyin SALMAÇ

Nuri DÜLGER

Saadet ÇİLELİ

Harun KILIÇ

Zeki Bey

Nurullah YÜCEL

Fatma TOPBAŞ

Nesrin KARAGÖZ

Kenan YAZAR

Şengül KASA

Necati ÖZDEMİR

Esat ÖZEN

Ali SOLMAZ

Namık DENİZ

Selçuk GENÇ -

Ufuk ÇETİN
Musa BAĞLAN

Bilal KAYABAY

Sait ERGEN

Zeki SUVARİ

Hikmet KÜÇÜKAKTAŞ
Nazmi DEMİREL

Ahmet ÇÖLLÜ

Yılmaz ALDEMİR

Kazım İLHAN

10.000.000. -
10.000.000. -
10.000.000.-
10.000.000.-
10.000.000. -
10.000.000. -
10.000.000.-
10.000.000. -
10.000.000.-
10.000.000.-
10.000.000.-
7.500.000. -
6.000.000.-
5.000.000.-
5.000.000. -
5.000.000. -
5.000.000. -
5.000.000. -

5.000.000.-
5.000.000.-
5.000.000. -
5.000.000.-
5.000.000.-
5.000.000.-
5.000.000.-
5.000.000.-
5.000.000. -

5.000.000.-
5.000.000.-
5.000.000.-
5.000.000.-

2.500.000. -

2.500.000.-
 2.500.000.-

2.500.000.-
2.500.000. -
2.500.000.-
2.500.000.-
2.500.000. -
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TSEY MAHMUT ÖZDEN

Birlik çalışmalarının engellenmesi amacıyla
3 Kasım 1977'de katledildi.

UNUTMAYACAĞIZ...

Sen gittiğinden beri tam çeyrek asır geçti
Ama mızıka sesleri biç bitmedi

Söylenen birlik şarkıları biç susmadı
 Yüreklerde bağımsızlık türküsü biç dinmedi

Sen gittiğinden beri tam çeyrek asır geçti
Ama bizler beraberiz bala bir bütünüz

Bitmek tükenmek bilmeyen vatan özlemiyle
Bizler bala sizlerin izindeyiz...



 

 

 

 

Bilirim tarih

j Çokşey bilemem ben, açıkkonuşayım.
| Anlatırım ne gördüysem onu

Tarihin insanı beşikte salladığını gördüm

Gördüm tarihin çığlıklarını zor tutuğunu

Tarihinin göz yaşlarınıgizlediğinigördüm

İnsanları göndüğünü gördüm tarihin

Nice tarihleryarattı

korkusu insan oğlunun,

Gerçekten çokşey bilemem ben.

Uyuttular beni tarihlerle
Hepsini biliyorum şimdi,

hepsini ama.

Leon Felibe

 

a, 33
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— | Çalışma Grubu| , |
TURKİYE ÇERKESLERİ ARASINDA GUÇ BİRLİĞİ SAĞLAMA YOLLARI;

I.PROJE . İnsan kaynakları ve altın rehber çalışması.

.

ILPROJE. Çerkes Köy Muhtarları Birliği oluşumu.

I.PROJE. Çerkes Yatırım Fonu projesi.

IV.PROJE.Siyasi Birliktelik Amaçlı Parti çalışması.

İ.PROJE:

“Amaç:Tüm Çerkes işverenlerinin ortak bir
rehber içerisinde yer alması. Öncelikle Ferit
BERZEG'in rehber çalışması baz alınarak tüm
Çerkes işverenler ile iş arayan Çerkes genç-
lerini bir sitede buluşturarak,insan kaynakla-
rımızı doğru ve etkin bir biçimde kullanmak
amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde önce-

likle projede yer alan dernekler kendiillerin-
deki işveren kişileri tespit edip onların ad,
soyadı, yaş, meslek,öğrenim durumu, Sülale /
boy, kan grubu, mail adresi, telefon, adres,
işyeri adı ve işlerinin özelliklerinin yer aldığı
bir site oluşturulacaktır.Bu çalışmanın bir yıl
içerisinde bitirilmesi taahhüt edilmiştir.

 



 

  
 

Bu sitede yer alacakkişiler istedikleri bil-
gileri sirecekler.Görülmesini istemedikleri
bilgiler sadece yetkili kişiler bunlar dernek
başkanları projeyle ilgili kişiler şifre ile gire-
ceklerdir. Diğer genel bilgiler herkes tara-
fından görülebilecek.Böylece bazı konumda
kişilerin istem dışı rahatsız edilmesinin önüne
geçilecektir. Web tasarım işi ve veri taba-
nının oluşturulması işlerini TLEY TASARIM
üstlenmiştir.

Bunun yanında demografik çalışma yapan
dernekler ellerindeki köy nüfus listelerini de
buraya ekleyebileceklerdir.

İl.PROJE:

Çerkes Köy Muhtarları Birlisi oluşumu.

Bu proje sorumluları

Çorum KAF-DERden Salih DEMİRCİ

demircisalihe&hotmail.com

Levent KELEŞ

keleslevent&yahoo.com

Il.PROJE:

Çerkes Yatırım Fonu projesi

Proje sorumluları

Ankara KAF-DER den Ömür ENES

enes©tley.com

Vİ.PROJE:

Siyasi Birliktelik Amaçlı Parti çalışması Proje.
sorumluları

İzmir KAF-DER den Yeldar Barış KALKAN

adyseanboy&yahoo.com

o  . Çalışma Grubuli. | |
KAFKAS KULTURUNU DERLEME VE TANITMA FAALİYETLERİ

Cumartesi günü açılış oturumundan sonra
gün boyu süren grup çalışması sonunda almış
olduğumuz kararları sizlerle paylaşmak isti-
yoruz.

Öncelikle grubumuzun amacına değinmek-
te fayda görüyoruz. Amacımız; yeterince ta-
nınmadığına ve hakkettiği değeri görmediğine
inandığımız kültürümüzü derleme ve tanıtım
faaliyetleri yaparak hem kendi kültür hazi-
nemizi tanımak, yaşamak hem de bu kültürü
diğer kültürlerin bilgisine sunmaktır.

Bu amaçla toplantımızda önerilen fikir-
lerin değerlendirilmesi sonucunda 3 konuda

uzlaşmayavardık. |

Projelendirmeye karar verdiğimiz konula-
rın ilki; TANITIM FAALİYETLERİNİ ORGANİZE
ETMEK üzere çalışmalarda bulunulmasıdır. Bu
proje kapsamında; var olan kültürel etkinlik-
lerin tanıtım ve organizasyonlarını üstlenme-
de folklor şenlikleri, konferanslar ve çeşitli
sosyal aktivitelerde kurumlarımızın isimlerini
duyurmaya yönelik çalışmalar ve benzeri et-
kinliklerde bulunmakta fikir birliğine vardık.
İkinci projemiz olarak İSTANBUL ÜNİVER-

 

SİTESİ'NDE yürütülmekte olan Sosyo-Antropo-
lojik alanda yapılan mastır ve doktora çalış-
malarının Türkiye'deki Çerkes köylerinde de
yapılarak tez konusu edilmesi ve bu sayede
çalışmaların, Kafkas Kültürü üzerine yapılan
çalışmalara katkıda bulunmasını sağlamayı
amaç edinmiştir.

Ayrıca alt grup çalışmaları ile Kafkas Kül-
türüne ilişkin temel öğelerin (müzik, ede-
biyat, mutfak, din, tarih.. gibi) konu alındığı
özel dosya çalışmalarının yapılmasına da gru-
bumuz tarafından karar verilmiştir.

Üçüncü projemiz ise TAVSİYE MEKTUPLARI
adı altında, hazırlanacak olan bildirilerin, Kaf-
Der Genel Merkezinden tüm derneklere li.
Gençlik Toplantısı Kafkas Kültürünü Derleme
ve Tanıtma grubu imzası ile iletilmesi. Bu ala-
nındaki görmüş olduğumuz boşlukları ve eksik-
likleri derneklerimizin yönetim kurullarına u-
laştırarak, bu alanda iyileştirmelere gidilmesi
için çağrıda bulunmaktır.

Sonuç olarak, yukarıda bahsi geçen pro-
jeler kapsamında çalışma grubumuz kendile-
rinin belirlediği sistematik ile çalışmalarını
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yapıp IV. Gençlik toplantısında bu çalışmala-
rın raporunu sunmaya karar vermiştir. Bu ça-
lışmalarda grubumuz içinde yer almak isteyen
arkadaşlarımız bizimle irtibat kurmak için
Hicran arkadaşımıza isimlerini yazdırabilirler.

Bu toplantımızda tüm çalışma gruplarının
başarı ile sonuçlanmasını temenni ediyor, IV.
Genlik Toplantısında buluşmak üzere hepinizi
saygıyla selamlıyoruz.

— Çalışma Grubur-lll
KAFKASYA İLE İLETİŞİM

Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlar;

Çalışma Grupları dahilinde olan 3.grup-
-yani Kafkasya ile iletişimi güçlendirme grubu
olarak dün gerçekleştirdiğimiz fikir alış-
verişinde, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelmiş
olan katılımcı arkadaşlarımızla çeşitli öneriler
sunduk, projeler geliştirdik.

Öncelikle sizlere önerilerimizden bahset-
mek istiyorum:

1- İlk olarak “Öğrenci Masası” kurma ö-
nerisinden söz edeceğim. Bu öneri, Kaf-
kasya'dan Türkiye'ye öğrenim amacıyla gelen
öğrenci arkadaşlarımızın genel sorunları, gün-
tük yaşam ve dille ilgili sıkıntılarında onlara
yardımcı olmayı, diasporadaki Çerkes genç-
leriyle Kafkasya'dan selen öğrencilerin ile-
tişimlerini sağlamak amacıyla getirildi. Öne-
riyi getiren arkadaşımız, sayın Genel Başkan
Muhittin Ünalla bu öneri çerçevesinde bilgi
alış-verişinde bulunacak ve bu öneri somut
bir projeye dönüştürülmeye çalışılacak. Ko-
nuyla ilgilenen arkadaşlarımız İzmir Derne-
Sinden katılımcı olarak gelen Hakan Tok ar-
kadaşımızla irtibata geçebilirler.

2- İkinci önerimiz ise; bizim için önemli
olan günlerimizin herkes tarafından bilinme-
sini sağlamak ve bu önemli günlerimizin gele-
nekselleştirilmesine önayak olmak amacını
taşıyor. Bunun için, daha önceden yapılmış
olan ve bildiğiniz gibi Nart dergisinde de
yayınlanmış olan kutlama ve anma günlerimiz
ile ilgili yazılı çalışmayı detaylandırıp, büyük-
lerimizle ve her ilden arkadaşlarımızla bu
organizasyonları gerçekleştirmeyi hedefledik.
Bu önerinin proje haline getirilmesiyle ilgili
çalışmalara katkıda bulunmak isteyen arka-
daşlarımız Hakan Tok ve Betül Çetgin arka-
daşlarımızla bağlantı kurabilirler.
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3- Üçüncü önerimiz ise az sonra bahse-
deceğim ana projemiz kapsamında yer alan
bir öneri. “Pratik yaşam kılavuzu” olarak ad-
landırdığımız küçük çaplı bir konuşma kıla-
vuzu olarak düşünüldü. Kafkasya ya gitme
amacında olanilgililere, günlük hayatta sıkça
kullanılan kelimeleri içeren ve ihtiyaçlarımızı
ifade etmemizde kolaylık sağlamak amacını
taşıyan bu “pratik yaşam kılavuzu” ile ilgili
Sencer Busun arkadaşımızın zaten -sürdür-
mekte olduğu bir çalışmayı geniş kapsamlı
hale getirmek, bu önerimizle ilgili fikir alış-
verişinde bulunmak isteyen arkadaşlarımız,
öneri sahibi Hasan Tutar veya Sencer Bu-
sun'la irtibata geçebilirler.

4- Son olarak da ana projemizden bah-
setmekisterim. Bu projeye "dil- eğitim kam-
pı” adını uygun bulduk. Yaz tatillerinde Kaf-
kasya'ya turistik amaçtan ziyade, dil öğren-
me amacıyla gitmek isteyen arkadaşlarımız
için düşünülmüş bir proje bu. Maykop veya
Nalçik yakınındaki köylerdeki ailelerle 15-20
gün süreyle konuk olmak, dilimizi öğrenmek
veya geliştirmek amacının yanı sıra , yanında
kalacağımız ailelere köydeki pratik işlerde
yardım etme amacını da düşündük. Bu karşı-
lıklı fayda sağlamanın da, bir şeylere adım
atmak adına başarılı olacağına inanıyoruz. Bu
proje ile ilgilenmek isteyen arkadaşlarımız
Ayşe Demircan, Şafak Nart ve Şenay Ha-
tam'la irtibata geçebilirler.

Sürekli iletişim sağlamak amacıyla kura-
cağımız e-mail grubuna mail adreslerini
eklemek isteyen arkadaşlarımız moderatö-
rümüz Hasan Tutar'a yazdırabilirler.

Dünkü çalışmalarımızdan çıkan sonuçlar
hakkında genel bilgiler böyle. Beni din-
lediğiniz için teşekkür ediyor çalışmalarınızda
başarılar diliyorum.



 

 

 

 

 

1978'li yıllardan başlamak suretiyle Derneklerin bir çatı altında birleştirilmesi çalışmaları
vardır. Bu çalışmaların ilk meyvesi Kaf-Kur ikinci meyvesi ise Kaf-Der'dir. Üçüncü aşama ise
Federasyonlaşma aşamasıdır. Aralarında Kaf-Der'in de bulunduğu çok sayıda Dernek 17.04.2002
tarihinde bir araya gelerek Federasyonlaşmaya karar vermişler ve ana ilkeleri belirlemişlerdir. Bu
ilkeler ışığında hazırlanan taslak Federasyonlaşma tüzüğünü bu sayımızda okurlarımıza sunuyoruz.
Boş hedeflerle oluşmuş bir federasyon kurmak hedeflenmemektedir. Çerkes halkına yararlı
olacağına inandığınız ve Federasyonun yapması gerekenişlerile ilgili önerinizi bekliyoruz.

1S DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
(TASLAK)

   

 

 

KURULUŞ
Madde 1. Kuruluş amaçları benzer olan ve “Ku-
rucular” maddesinde adı geçen dernekler, amaç-
larını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir ara-
ya gelerek "Kafkas Dernekleri Federasyonu” adıy-
la bir dernekler federasyonu kurmuşlardır. Fede-
rasyonun Genel Merkezi Ankara'dadır. Adresi:
Şenyuva Meriç Sokak No:44 Beştepe/ANKARAdır.

Federasyonun merkezinin bir başka kente
nakli Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun kara-
rıyla, adres değişikliği ise Yönetim Kurulu kararıy-
ta mümkündür.

Federasyonun kısaltılmışadı........... tir. Tü-
zük maddelerinde geçen “Federasyon” sözcüğü
“Kafkas Dernekleri Federasyonu” yerine kullanıl-
mıştır.

AMAÇ
Madde 2. Federasyonun amacı, üye derneklerin
hizmet sunduğu doğal ve kayıtlı üyelerinin; kül-
türel, sanatsal ve ekonomik düzeylerini yükselt-
mek, Kafkaslılık bilincini ve bilgilerini geliştir-
mek, Kafkas kültür değerlerini derlemek, koru-
mak, yayın yoluyla bu kültürel ve coğrafi zengin-
likleri Türk ve dünya kamuoyuna tanıtmak, Kafkas

. toplumu ile diğer toplumlar arasındaki dostluğu
- ve işbirliğini yaygınlaştırmak, Kafkas toplumunun
tüm sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek,
Kafkasya ve Kafkaslı toplumların içinde yaşadık-
ları diğer ülkeler ve o ülke toplumları ile Tür-

 

kiye'miz ve insanlarımız arasında kültürel ve eko-
nomik alanlarda karşılıklı iyi ilişkiler kurup gelişti-
rilmesine çalışmak böylece ülkeye, topluma ve
üyelerine çok yönlü hizmetler sunmaktır.

ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 3. Federasyon, tüm çalışmalarında Anayasa-
ya, yasalara, uluslararası anlaşmalara, evrensel hu-
kuk kurallarına ve insan haklarına bağlıdır. Fede-
rasyon, farklı kültürel kimlikleri eleştiren değil, bu
kültür çeşitliliğinin, toplumdakibirlik ve beraberlik
duygusunu pekiştiren bir zenginlik olduğunu kabul
eden bir anlayışı benimser. Bu anlamda Federas-
yon, çeşitli ülkelerde yaşayan Kafkas toplulukları-
nın, yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve barış
köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı sosyal, kültürel
ve ekonomikişbirliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk
ilişkisinin güçleneceğine inanır. Federasyon, Kaf-
kasya ile ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek
her türlü tutum ve davranıştan kaçınır. Bu ilişkileri
geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri
destekler. Federasyon, kararlarını oluştururken ve
faaliyet programlarındaki öncelikleri belirlerken,
çoğulcu ve katılımcı niteliğiyle üye derneklerin gö-
rüşlerini alır. Üye derneklerin, tüzüğe uygun öneri-
lerini değerlendirmeye özen gösterir.

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4- Federasyon, yukarıda yazılı amaç ve
ilkeleri gerçekleştirmek için
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a) Üye dernekler arasında koordinasyonu sağ-
lar,

b) Üye derneklerin tek başlarına gerçekleşti-
remeyecekleri geniş katılımlı kültürel etkinlikleri
planlayıp, üye derneklerle birlikte gerçekleştirir.

c) Üye derneklerce düzenlenecek kurslar, se-
minerler, konferanslar, paneller gibi kültürel et-
kinliklere uzmanlar göndererek yardımcı olur,

d) Kafkaslı toplumun ekonomik, sosyal, kültü-
rel ve örgütsel sorunlarının belirlenmesi amacıyla
araştırmalar yaptırır ve çözüm önerileri üreterek
hazırlattığı projeleri ilgili mercilere önerir ve

çalışmalarına katkıda bulunur,

©) Üye dernekleri bilgisayar donanımlı hızlı
bir iletişim ağına kavuşturmak için gerekli çalış-
maları yapar,

f) Federasyonun amaçlarının gerçekleşmesine
katkıda bulunacak vakıf, kooperatif, yardımlaşma |
sandığı ve ticari şirketler kurar, kurulmuş olanlara
katılabilir,

g) Kafkasya, Kafkas tarihi ve kültürü konula-
rında hem üyelerini ve hem de tüm toplumu doğ-
ru olarak bilgilendirmek amacıyla, kitap, gazete,
dergi, bülten çıkartır, film, belgesel, kaset ve CD
gibi tanıtım araçları yaptırır, yerel, bölgesel ve
ulusal radyo ve televizyon gibi yayın araçlarına
sahip olmaya çalışır,

h) Türkiye'nin imzalamış olduğu ikili kültür
anlaşmalarının sağladığı olanaklarla; Kafkasya'da-
ki ve diğer ülkelerdeki bilim akademileri ve araş-
tırma enstitülerinden davet edilecek uzmanlara
kültür değerlerimizi derletir, dilimizin, müzi$i-
mizin ve folklorumuzun en doğru şekliyle öğre-
tilmesine çalışır, keza, Türkiye'den yurtdışına uz-
manlar göndererek inceleme ve araştırmalar yap-
malarına,: Anadolu ve Kafkas medeniyetleri ara-
sındaki benzerlikleri veyailişkileri bilimsel metot-
larla tespit çalışmalarına katkıda bulunur,

I) Kafkasya'ya inceleme - tanıtma turları dü-
zenler, yılık gençlik toplantıları, ortak gençlik
tatil ve yaz eğitim prosramları ile gençler arası

sportif yarışmalar organize eder,

i) Derneklerin parasal sorunlarının çözümüne
katkı amacıyla yeni gelir kaynakları ve yöntemleri
bulmaya çalışır,

j) Yasal izinlerini almak suretiyle pansiyon,
öğrenci yurdu, lokal, misafirhane ihtiyaçlarına çö-
züm üretir, anaokulu ve ilköğretim okulları aça-
rak anadilin öğrenilmesini sağlar,

k) Yetkili mercilerden izin almak suretiyle
yurtdışında kurulmuş bulunan federasyon ve kon-
federasyonlarla ortak. kültürel faaliyetler düzen-
ter, bunlara üye olabilir,

Y) İnsan hakları ve özgürlüklerine saygılı, laik
ve demokratik cumhuriyet ilkelerine ve ülkenin

 

bölünmez bütünlüğüne bağlı, çoğulcu ve katılımcı
Kafkas kökenli vatandaşların oluşturduğu demokrat
bir sivil toplum örgütü olarak, üyelerinin Kafkaslı
ortak kimliğine yaraşır ve topluma örnek olacak
biçimde yaşamaları için her türlü eğitsel ça-
tışmalarda bulunur.

ÜYELİK:

Madde 5. Federasyonun amaç ve çalışma ilkelerini
benimseyen ve Türkiye'de faaliyet göstermekte o-
tan Kafkas Derneklerinin herbiri Federasyona kuru-
cu üye olabileceği gibi sonradan da üye olarak ka-
tılabilir.

Federasyona üye olan dernekler tüzelkişilikle-
rini ve malvarlıklarını korurlar. Edinilmesine kat-
kıda bulunmadığı herhangi bir mülk üzerinde fede-
rasyon hak talep edemez.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI
Madde 6. Federasyonun kurucu üyesi olmak için
de, sonradan üye olarak katılmak için de o der-
neğin Genel Kurulunda karar alınmış olması ve
Yönetim Kuruluna yetki verilmiş olması şarttır.

Kurucu üye olmak isteyen derneklerin Yönetim
Kurulları, Genel Kurulda alınmış olan yetki kararını
içeren Genel Kurul tutanağını ibraz edip hazırlan-
mış olan Federasyon tüzüğünü imzalamalarını ta-
kiben en büyük mülki makama müracaatla üyelik
hakkını kazanır.

Sonradan Üye olmak isteyen derneğin üyeliği,
kendi Genel Kurul kararı ile birlikte yapacağı yazılı
müracaatın Federasyon yönetim Kurulunda kabul
edilmesiyle kesinleşir.

Federasyon yönetim Kurulu üyelik başvurularını
en geç 30 gün içerisinde görüşüp karara bağlamakla
yükümlüdür. Karar, talep sahibi derneğe yazılı
olarak 10 gün içerisinde bildirilir ve ayrıca üye det
terine o derneğin kaydı yapılır.

ÜYE DERNEKLERİN DELEGE SAYILARININ BELİR-
LENMESİ VE DELEGELERİN SEÇİMİ
Madde 7. Federasyona kurucu üye olan veya sonra-
dan katılan dernekleri Federasyon Genel Kurulunda
temsil edecek delege sayıları aşağıda açıklandığı
şekilde hesaplanır.

Federasyona üye derneklerin üye sayısına
bakılmaksızın birisi Dernek Başkanı olmak üzere
üçer delege hakları vardır. Derneklerin şubeleri
varsa bu durumdaki Dernekler Federasyon Genel
Kurulunda şubeleri için de ayrıca birer delege ile
temsil edilirler. Bu delegelere ek olarak, her der-
nek, en son yapmış olduğu Genel Kuruluna katılan
her kırk üye için bir delege belirler. Derneklerin
Genel Kurullarında belirlenecek delege sayısının
hesabında yirmi bir sayısının altında kalan ba-
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kiyeler dikkate alınmaz. Yirmi bir ve fazlası bir
delegelik kabul edilerek hesaplamayapılır.

Dernek Başkanları dosrudan delegedirler. Di-
ger delegeler dernek Genel Kurulunda seçilirler.

ÜYENİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Madde 8. Federasyonda üye dernekler eşit hak-
tara sahiptir. Her üye, Federasyon Genel Kuruluna
üç kişiden az olmamak üzere ve bu tüzük hü-
kümlerine göre belirlenen ve kendi Genel Kur-
rulunda seçilmiş olan delegeleri vasıtasıyla katıl-
ma, oy kullanma,seçme ve seçilme hakkına sa-
hiptir. Delegeler oylarını bizzat kullanırlar. Genel
Kurulda üye bir derneğiilgilendiren hukuki işlem
veya uyuşmazlık konusu oylanırken o üye dernek
oy kullanamaz.

Üye dernekler, yasa, tüzük ve yönetmeliklere
ve Genel Kurul kararına uymak, yetkili kurullarca
verilen görevleri yapmak ve tüzükte belirlenen
ödentilerini düzenli bir biçimde ödemek, Federas-
yonun amacına uygun davranmak ve amacın ger-
çekleşmesini zorlaştırıcı davranışlardan kaçın-
makla yükümlüdürler. Üyelikten çıkan veya çıka-
rılan dernekler, ilişik kesme tarihine kadar ki her
türlü mali yükümlülüklerinin tamamını ve defaten
ödemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini ye-
rine getirmeyen derneklerin borçları genel hür-
kümlere göre tahsil edilir.

Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkarılan
üye dernekler, federasyonun malvarlığı üzerinde
hak talebinde bulunamazlar.

ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ
© Madde 9. Federasyon üyeliği üç şekilde sona e-

rer,

a) Üyelik için 2908 sayılı kanunda aranılan ni-
telikleri sonradan kaybeden veya bu kanunun 37.
Maddesinde yazılı yasak faaliyetlerde bulunan üye

derneğin üyeliği kendiliğinden sona erer.

b) Üye Dernek, kendi Genel Kurulunda üçte iki
oy çokluğuyla alacağı Çıkma kararını Federasyona
ibraz ettiği tarihten başlamak suretiyle altı ay
sonra ve kendi isteğiyle Federasyon üyeliğinden
ayrılabilir.

c) Federasyonun amaçlarına ve temelilkelerine
aykırı davranışta bulunan üye dernek Onur Kuru-
tunun önerisi ve Federasyon Başkanlar Kurulunun
kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Çıkarma kararla-
rına karşı Genel Kurulda itiraz edilebilir. Genel
Kurulun kararı kesindir.

KONFEDERASYON ÜYELİĞİ

Madde 10. Federasyon, amaçları aynı olan en az
üç (3) adet Dernekler Federasyonu ile bir araya
gelerek Konfederasyon kurabileceği gibi, kurul-

 

muş bir Konfederasyona üye olarak katılabilir.
Konfederasyona kurucu veya katılımcı üye

olabilmek için Genel Kurul kararı şarttır. Keza,
konfederasyon nezdinde federasyonu temsil edecek
delegelerin seçim yetkisi de Genel Kurula aittir.
Seçilecek delege sayısı konfederasyonun tüzük
hükümlerine göre belirlenir.

ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

Madde 11. Federasyon, ilgili yasalar uyarınca
Bakanlar Kurulu'ndan veya ilgili yasanın gösterdiği
diğer kurumlardan izinleri almak koşuluyla amaçla-
rına uygun görülen uluslararası Kuruluşlara üye ola-
bilir ve üyelikten çekilebilir. Bu konuya ilişkin Ge-
nel Kurul kararlarında delege sayısının salt çoğun-
luğu aranır.

ORGANLAR

Madde 12. Federasyonun organları şunlardır:

a) Genel Kurul
b) Genel Başkan
c) Merkez Karar ve Yürütme Kurulu
d) Yönetim Kurulu
e) Denetleme Kurulu
f) Onur Kurulu
g) Başkanlar Kurulu

Bu orsanlar dışında, Genel Kurulun vereceği
yetki üzerine Merkez Karar ve Yürütme Kurulu ka-
rarı ile çeşitli çalışma grupları ve komisyonlar oluş-
turulabilir. Ancak bu birimlere yukarıda yazılı or-
ganların görev, yetki ve sorumlulukları devredile-
mez.

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 13. Genel Kurul Federasyonun en yetkili
karar organıdır. Genel Kurul, Merkez Karar ve Yü-
rütme Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu'
nun asıl üyeleri, dernek başkanları, eski genel baş-
kanlar ile üye derneklerin Genel Kurullarında seçi-
lecek delegelerden oluşur.

Dernek Genel Kurullarında seçilecek olan de-
lege sayıları yedinci maddedeki esaslara göre be-
lirlenir.

GENEL KURULUN TOPLANMASI

Madde 14. Federasyon Genel Kurul toplantısı iki
türlü olur.

a) Olağan toplantı: Olağan Genel Kurul toplan-
tısının iki yılda bir Kasım ayında yapılması zorun-
tudur. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı ile |
toplanır.

b) Olağanüstü toplantı: Merkez Karar ve Yürütme . .
Kurulu veya Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü
hallerde veya üye derneklerin yarısından fazlasını
ya da oy kullanma hakkına sahip delese sayısının
beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kuru- .
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tunca Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağır-
mazsa, üye derneklerden birisinin başvurusu Üze-
rine, sulh hakimi üç Yönetim Kurulu üyesini Genel
Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan 15 gün önce
toplantı yerini, gününü, saatini, gündemini ve
birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdir-
de ikinci toplantının yerini, gününü, saatini de
içerecek biçimde mahalli bir gazeteye ilan verir,
mahallin en büyük mülki amirine yazılı olarak
başvurur ve Genel Kuruldan en geç on gün önce
delegelere yazılı çağrıda bulunur.

Genel Kurula katılacak delegeler, Yönetim
Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına
imza atarak toplantı yerine girerler. Yeterli sayı-
da üyenin geldiği tutanakla saptandıktan sonra
Genel Başkan tarafından toplantı açılır. Hükümet
Komiseri gelmemişse durum bir tutanakla be-
irlenir ve toplantıya başlanır. Hükümet Komise-
rinin gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini
gerektirmez. Genel Kurul açıldıktan sonra top-
lantıyı yönetmek üzere Bir başkan ve iki yazman
üye seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yöne-
tir. Yazmanlar, toplantı tutanağını düzenler ve
başkanla birlikte imzalar. Tutanak ve tüm belge-
ler Yönetim Kuruluna teslim edilir. Genel Kurulda
gündemde yazılı olan konular sırasıyla görüşü-
lerek: karara bağlanır. Ancak katılan üyelerin
1/10'un yazılı teklifi Genel Kurulca benimsenirse
gündeme madde ilave edilebilir veya maddeler
arasında yer değişimi yapılabilir.

TOPLANTI YERİ, TOPLANTI VE KARAR YETER
SAYISI

Madde 15. Genel Kurulun toplanma yeri, Fede-
rasyon merkezinin bulunduğu yerdir. Ancak Baş-
kanlar Kurulu, Genel Kurul toplantısının bir başka
yerde yapılmasına karar verebilir.

Genel Kurul, delege tam sayısının yarıdan bir
fazla çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda
yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğun-
luk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan
üye sayısı, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu, De-
netleme Kurulu ve Onur Kurulu asil üye tam sayısı
toplamının iki katından az olamaz. Kararlar oy-
lamada hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile
alınır. Gündemde, fesih ve tasfiye, tüzük de-
gişikliği, uluslararası Kuruluşlara üye olma veya
üyelikten çekilme, Federasyon merkezinin başka
bir yere nakledilmesi konuları varsa, bu konularda
tüzüğün ilgili maddelerindeki toplantı ve karar
yeter sayıları aranır. Federasyon organlarına se-
çim ile Konfederasyon delegelerinin seçimi gizli
oy, açık ayrım ilkesine göre yapılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri
bırakılamaz. Geri bırakma kararı gerekçeleriyle

 

birlikte kongre kararının yayınlamış olduğu gazete-
de yayınlanır ve toplantının yapılacağı tarih bildi-
rilir. Erteleme süresi üç ayı geçemez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16. Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri
şunlardır:

a) Organların seçilmesi,

b) Tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Merkez Karar ve Yürütme Kurulu ve denetleme
kurulları raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra
edilmesi veya haklarında dava açılmak üzere yeni
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

d) Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nca hazırlanan
bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul
edilmesi, i

e) Gerekli taşınmaz malların satın alınması, ki-
ralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması,
taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kal-
dırılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki ve-
rilmesi,

f) Vakıf, kooperatif, yardımlaşma sandığı ve ben-
zeri Kuruluşlar kurmaya, kurulmuş olanlara katıl-
maya ve bunlardan ayrılmaya karar verilmesi,

g) Uluslararası faaliyetlerde bulunmaya, yurt dışın-
daki Kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrıl-
maya karar verilmesi,

h) Onur Kurulu'nca önerilen ve Başkanlar Kurulu ta-
rafından onaylanan cezalara karşı yapılan itiraz-
ların incelenmesi ve karara bağlanması,

i) Feshe ve tasfiyeye karar verilmesi,

j) Konfederasyon Kurucusu olmaya ya da Kurulu
olan bir konfederasyona katılmaya karar verilmesi,

k) Yasada ve butüzükte Genel Kurulca yapılması
belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

m) Yasal izinlerini almak suretiyle pansiyon, öğ-
renci yurdu, lokal, misafirhane ihtiyaçlarına çözüm
üretilmesi, kreş, anaokulu ve ilköğretim okulları
açarak anadilin öğrenilmesine yardımcı olunması.

GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ, GÖREV, YETKİ VE SO-
RUMLUKLARI

Madde 17. Genel Başkan, Genel Kurulca iki yıl için
seçilir. Yurt içinde ve yurt dışında Federasyon tüzel
kişiliğini temsil eder.

a) Merkez Karar ve Yürütme Kuruluna, Yönetim
Kuruluna ve oluşturulan bütün komisyonlara baş-
kanlık eder ya da yardımcılarından birisini görev-
lendirir.

b) Federasyon adına basın toplantıları düzenler ve
basın açıklamaları yapar (Merkez Karar ve Yürütme
Kurulu'nun. ve Yönetim Kurulunun kararlarına da-
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yanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği de-
meçlerden Genel Başkan tek başına sorumludur.).

c) Genel sekreterle birlikte tüm yazışma evrakı-
nı, mali sekreterle birlikte tüm muhasebe ve ya-
zışma evrakını imzalar. Üye derneklere ait dos-
yaların tamamlanmasını, yazışmaları mali işlem-
lere ait kayıt ve bildirimleri denetler. Gerek-
tiğinde yetkilerinden bir bölümünü başkan yar-
dımcılarına devredebilir.

d) Federasyon adına yayın organlarının sahibidir.

e) Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu raporlarıile
komisyon raporlarını, yetkilerine göre ilk MKYK
toplantısına veya Başkanlar Kuruluna sunar ve
gerekli önlemlerin alınmasını sağlar,

f) Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için gö-
rev dağılımı yapar ve eşgüdümü sağlar. Genel
başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması ha-
linde, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'na sırası
gelen yedek üye çağrılır. Yedek üyenin de ka-
tılması ile toplanan Merkez Karar ve Yürütme Ku-
rulu kendi içinden bir Genel Başkan vekili seçer.
Genel Başkan vekili, ilk Genel Kurula kadar Genel
Başkanın bütün görev, yetki ve sorumluluklarını
üstlenir. Ancak, olağan Genel Kurulun toplanma
tarihine bir yıldan fazla bir süre varsa, iki ay
içinde yeni genel Başkan seçimi için Genel Kurul
olağanüstü toplantıya çağrılır.

MERKEZ KARAR VE YÜRÜTME KURULU'NUN
OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 18. Merkez Karar ve Yürütme Kurulu,
Genel Kurulca seçilecek 17 asil ve 7 yedek üye-
den oluşur. Kurul iki ayda bir toplanır. Genel Baş-
kanın çağrısı üzerine daha kısa sürelerde de top-
lantı yapılabilir. Bir takvim yılında üç kez kabul
edilebilir bir özrü olmaksızın toplantılara katıl-
mayanların üyeliği kendiliğinden düşer. Asil üye-
iklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelersı1-
rasıyla göreve çağrılır. Yedek üyelerin çağrılma-
sına rağmen toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise
Kurulun yeniden oluşturulabilmesi için olağanüstü
Genel Kurul toplanır. Kararlar oy çokluğu ile veri-
ür. Oyların eşit olması halinde karar alınmasında
Genel Başkanın oyu belirleyici olur. Merkez Karar
ve Yürütme Kurulu aşağıdaki görevleri yerine ge-
tirir.

a) Federasyonu; kanun, tüzük ve Genel Kurul
kararları doğrultusunda yönetmek,

b) Federasyona üye olmak isteyen derneklerin
yazılı taleplerini görüşüp karara bağlamak,

c) Federasyonunyıllık çalışma planı ve programını
görüşerek kararabağlamak,

d) Yönetmelikler hazırlatmak ve Başkanlar Kurulu
ile birlikte görüşerek yürürlüğe koymak,

 

e) Üye derneklerin çalışmalarıile ilgili raporları
değerlendirmek, obütçe olanakları içerisinde
yapılacak yardımları saptamak,

f) Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları
oluşturmak,

g) Lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası,
anaokulu, temel eğitim okulu, huzurevi, spor
salonu, dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına
karar vermek,

h) Yönetim Kurulunun çalışmalarını izlemek, yön-
lendirmek, gerektiğinde kurul üyelerini değiştir-
mek,

) Federasyon bütçesine son şeklini vererek Genel
Kurula sunmak,

ij) Kültürel etkinliklerde üye dernekler arasında
koordinasyonu ve yardımlaşmayı sağlamak,

j) Genet Kurulca, Vakıf, Kooperatif, Yardımlaşma
Sandığı ve benzeri Kuruluşlar kurulmasına, kurul-
muş olanlara katılmaya, karar verilmesi halinde bu
Kuruluşlarda görevlendirilecek yetkili temsilcileri
belirlemek.

YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU GÖREV, YETKİ
VE SORUMLULUKLARI

Madde 19- Merkez Karar ve Yürütme Kurulu, Genel
Başkanın başkanlığında ilk toplantısında 7(yedi)
kişilik Yönetim Kurulu görevlendirir. Yönetim Kuru-
tu da ilk toplantısında aralarından iki başkan yar-
dımcısı, bir genel sekreter, bir genel sayman, bir
teşkilat ve eğitim sekreteri, bir genel sekreter yar-
dımcısı, bir de teşkilat ve eğitim sekreter yar-
dımcısı görevlendirerek iş bölümü yapar. Bunların
görev yetki ve sorumlulukları yönetmelikle be-
Lirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine, ge-
nel başkanın teklifi üzerine Merkez Karar ve Yürüt-
me Kuruluüye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun
kararıyla son verilebilir. Haklarında karar veri-"
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lecekler bu oylamaya katılamazlar. Alınan karar-
lara karşı, Genel Başkan veya ilgili tarafından iti-
razda bulunulabilir. Başkanlar Kurulu, itiraz dilek-
çesinin alınmasını izleyen on beş gün içinde top-
lanarak itirazı inceler. Başkanlar Kurulunun Kararı
kesindir.

Yönetim Kurulu Federasyonunicra organıdır. Başlı-
ca görevleri;

a) Gelir-sider hesap ve kayıtlarını tutmak ve bel-
gelerini korumak,

b) Tüzük hükümlerini, Genel Kurul, Başkanlar Kuru-
lu, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu kararlarını uy-
sulamak,

c) Amaç, çalışma konuları ile ilgili olarak üye der-
neklerin, önerilerini değerlendirmek, Başkanlar Ku-
rulu'nun görüşlerini almak suretiyle program tasa-
rıları hazırlamak ve uygulamak,
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d) Federasyonda çalıştırılacak personeli seçip işe
almak, bunların ücretlerini ve çalışma koşullarını
belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak,

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve
inceleme gezilerine görevli veya temsilciler
göndermek,

f) Federasyon adına sözleşmeler imzalamak, dava
açmak veya açılacak davaları savunmak,
gerektiğinde avukata vekalet vermek,

og) Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplan-
tılar, piyango çekilişi, balo, gezi ve konserler
düzenlemek,

h) Kafkas kültürü ile ilgili belgelerin derleneceği
kitaplık ve arşivler oluşturmak, kitap, dergi,
gazete, bülten, CD gibi yayınlar yapmak,

i) Dil, bilgisayar ve beceri kursları açmak,

j) Folklor ve sanat çalışmaları yapmak, gösteriler,
sergiler ve kültür geceleri düzenlemek,

k) Genel Merkez ve üye derneklerden gelen
öneriler doğrultusunda yılık çalışma plan ve
programları hazırlamak, Merkez Karar ve Yürütme
Kurulu'na sunmak ve uygulamak,

Gerektiğinde, bu maddenin (D) ve (F)
bentlerindeki iş sözleşmeleri yapma, sözleşme
imzalama, dava açma ve avukata vekalet verme
konularında Genel Başkanla birlikte bir yönetim
Kurulu üyesine yetki vermek,

Yönetim Kurulu, ayda bir Genel Başkanın veya
yetki vereceği Genel Başkan Yardımcılarından bi-
risinin başkanlığında toplanır. Kararlar oy çokluğu
ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu çoğunluğu
belirler.

DENETLEME KURULU'NUN OLUŞUNU, GÖREV,
YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 20. Denetleme Kurulu, Genel Kurulca
seçilen 5 (beş) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
Genel Kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda
başkanını seçer. Asil üyeliklerde boşalma olması
halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak kurul
tamamlanır.

Denetleme Kurulu, altı ayı geçmeyen ara-
ıklarla Federasyon çalışmalarını denetler. Yöne-
tim Kurutu, Denetleme Kurulu'nun istediği her
türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Denet-
teme, Federasyon merkezinde yapılır. Federasyo-
na ait belgeler dışarıya çıkartılamaz. Denetleme
Kurulu, Federasyon çalışmalarının yasa ve tüzük
hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uygunlu-
Sunu, harcamaların muhasebe usullerine göre ya-
pılıp yapılmadığını, yerinde kullanılıp kullanılma-
dığını denetler. Bu konularda Merkez Yürütme Ku-
rulu'na yardımcı olur ve yol gösterir. Gerektiğinde
kurul toplantılarına katılır. Denetleme sonuçlarını

 

altı aylık rapor halinde Merkez Karar ve Yürütme
Kurulu'na, toplanıldığında Genel Kurula sunar.

ONUR KURULU'NUN OLUŞUNU, GÖREV VE YET-
KİLERİ

Madde 21. Federasyon Onur Kurulu, Dernek baş-
kanlığı yapmış veya dernekler konusunda tecrübe
ve bilgi birikimi olan delegeler arasından Genel
Kurulca seçilen 5 (beş) asil ve 3 (üç) yedek üyeden
oluşur. Onur Kurulu ilk toplantısında kendi ara-
larında bir başkan ve bir yazman seçer. Asil üye-
tiklerden boşalma olması halinde yedek üyeler sıra
ile çağrılarak kurul tamamlanır. Onur Kurulu, Genel
Başkanlığın dosya havale etmesi üzerine , en az
dört üyeyle toplanır: ve toplantıya katılanların oy.
çokluğu ile karar verir. Kararlarda çekimser oy kul-
lanılamaz. Oylarda eşitlik. olması halinde başkanın
oyu çoğunluğu belirler. Onur Kurulu, Federasyon
tüzüğüne, Federasyonun amaç ve ilkelerine veya
yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bu-
lunduğuileri sürülen üye derneklerile ilgili olarak
Genel Başkan tarafından havale edilen dosya ko-
nusu olayları inceler, soruşturur ve karara bağlar.
Uyarma ve kınama cezaları Genel Başkanın ona-
yıyla, kısa süreli veya kesin ilişik kesme cezaları
Başkanlar Kurulunun onama kararıyla kesinleşir. İli-
şik kesme cezalarına karşı Genel Kurul' da itiraz
edilebilir. Genel Kurul 'un kararı kesindir.

ONUR KURULUNCA ÖNERİLEBİLECEK CEZALAR

Madde 22. Onur Kurulu, Genel Başkan tarafından
havale edilen dosya ile ilgili inceleme ve s0-
ruşturmalarını en geç bir ay içerisinde tamamlayıp
raporunu Genel Başkanlığa sunar. İnceleme sonuç-
larına göre Onur Kurulunun önerebileceği cezalar
şunlardır:

a) Uyarma

b) Kınama

c) Üyelikten geçici olarak çıkarma (En çok bir yıl.
süreyle)

d) Kesin olarak üyelikten çıkarma

Hangi eylemlere hangi cezalarının verileceği,
savunma ve itiraz süreleri, Onur Kurulunun çalışma
esasları ve cezalarının sonuçları ayrı bir yönet-
melikle belirlenir.

BAŞKANLAR KURULU'NUN OLUŞUMU, GÖREV VE
YETKİLERİ

Madde 23. Başkanlar Kurulu, Genel Kuruldan sonra
en yetkili organdır. Genel Başkan, Merkez Karar ve
Yürütme Kurulu asil üyeleri ile üye dernek baş-

* kanlarından oluşur. Üye dernek başkanının maze-
reti nedeniyle toplantılara katılamaması halinde, o
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derneği başkan yardımcısı veya sekreter üye tem-
sil eder.

Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın çağrısı üze-
rine en geç 4 ayda bir toplanır. Toplantıya Genel
Başkan, yokluğunda, görevlendireceği genel baş-
kan yardımcılarından birisi başkanlık eder. Top-
lantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir
fazladır. Kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oy-
lar çoğunluğun belirlenmesinde hesaba katılmaz.
Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf ço-
gunluğu sağlamış sayılır. Başkanlar Kurulu top-
lantısı ve gündeminden Denetleme Kurulu ve
Onur Kurulu üyeleri de bilgilendirilirler ve diler-
terse toplantılara katılırlar.

Başkanlar Kurulu'nda;

a) Genel başkan veya Merkez Karar ve Yürütme
Kurulu'nca incelenmesi ve araştırılması istenen
konular görüşülür, oluşturulan görüşler tavsiye
kararı olarakiletilir.

b) Tüzüğün uygulanmasını sağlamak için hazır-
lanan yönetmelik taslakları incelenir, aynen veya
değiştirilerek kabul edilip yürürlüğe konulur.

c) Derneklerin ortak ve benzer sorunlarının çözüm
yolları, bölgesel, yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve
dernekler arası ilişkilerin geliştirilmesi doğrultu-
sunda alınacak önlemler ve izlenmesi gereken yol

ve yöntemleri belirler.

d) Onur Kurulunca önerilen geçici veya sürekli
ilişik kesme cezalarını görüşür ve karara bağlar.

e) Federasyonun amaç ve ilkelerinin en üst
düzeyde gerçekleşmesi ve bu konuda çıkacak en-
gellerin aşılması için düşünce üretir. Federasyon
tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca yapı-
lan inceleme ve araştırma raporlarını tartışıp, uy-
gulama plan ve projeleri haline dönüştürür. Fe-
derasyon merkezi ve üye dernekler arasında dü-
şünce iletişimi konusunda Başkanlar Kurulu, Mer-
kez Karar ve Yürütme Kurulu'na yol gösterir,
çalışmaların yaygın ve etkin bir biçimde yürütül-
mesine yardımcı ve destek olur.

Başkanlar Kurulu'nda ortaya konulan gö-
rüşler ve alınan kararlar kurul defterine kay-
dedilir. Kurula katılanlar tarafından imzalanır.
Başkanlar Kurulunun kararları, Merkez Karar ve
Yürütme Kurulu'nca değerlendirilir, uygulanması
sağlanır. Bir sonraki toplantıda, uygulama 50-
nuçları Başkanlar Kurulu'nda görüşülür, henüz uy-
gulanmasına geçilemeyen kararlarla ilgili olarak
kurula bilgi verilir.

GELİRLER

Madde 24. Federasyonun başlıca gelirleri şun-
lardır:

 

a- Üye dernek ödentileri

b- Yardım ve bağışlar
c- Düzenleyeceği etkinliklerden sağlanacak gelir-

ler.

d- Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve
kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler, yayın
gelirleri.

e- Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil,
hazine bonosu gelirleri,

f- Diğer gelirler.

ÜYE DERNEK ÖDENTİLERİ

Madde 25. Federasyon, üye derneklerden
ödenti tahsil eder.

a- Giriş ödentisi: Kurucu üyeler, Kuruluş işlemlerini
tamamlama aşamasında, sonradan katılan üyeler
de üyeliklerinin onaylamasını izleyen 10 gün içe-
risinde Federasyona giriş ödentisi öderler. Giriş Ö-
dentisi Genel Kurulda belirlenir. İlk Genel Kurula
kadar giriş ödentisi üye derneğin kayıtlı üye sa-
yısının 750.000-TL.sı ile çarpımından bulunacak ra-
kamdır. İlk yılı izleyen yıllar için bu rakam DİE
tarafından belirlenen rakamlar esas alınarak
yeniden belirlenir.

b- Yıllık ödenti : Üye derneklerin kendi üyelerinden
topladığı bağış ve aidatların X10'luk kısmı, yıllık
ödenti adıyla Haziran ve Aralık ayındaiki eşit taksit
halinde Federasyona ödenir.

iki tür

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 26. Federasyon merkezinde, Dernekler
Kanunu'nda gösterilen defter ve kayıtlar tutulur.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 27. Federasyonun gelirlerinin toplanma-
sında ve giderlerinin yapılmasında, Dernekler
Kanunu ve mali mevzuattaki usullere uyulur.

TÜZÜKDEĞİŞİKLİĞİ

Madde 28. Tüzük değişikliği Genel Kurul
gündeminde yer almak koşulu ile oylamaya katılan
delegelerin üçte iki çoğunluk oyuile yapılabilir.

FESİH ve TASFİYE

Madde 29. Federasyonun feshi, Genel Kurul kararı
ile olur ve fesih kararı, oylamaya katılanların üçte
ikisinin oyları ile alınır. Fesih kararında, derne$in
para, mal ve haklarının tasfiyesinin nasıl yapılacağı

da açıkça gösterilir. Tasfiye işlemleri, Genel
Kurulda seçilecek üç kişilik Tasfiye Kurulu
tarafından tamamlanır. i i
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KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI teslim edildiği andan itibaren tüzelkişilik kazanır.

Madde 30. Bu tüzükte hüküm bulunmayan hal- Tüzük ise, gerekli incelemelerin tamamlan-
lerde, sırasıyla Dernekler Kanunu ve yönet- dığının ve kanuna aykırılık veya noksanlığın
melikleri ile Medeni Kanun hükümleri uygulanır. bulunmadığının yazıyla bildirilmesiyle kesinleşir.

Yazılı bildirimi izleyen on beş içersinde tüzük yerel
N iki ve bir gazetedeilan edilir.

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE DİĞER . N Ne ii, ,
İlan tarihinden itibaren altı ay geçmeden ilkİŞLEMLER

, m, Genel Kurul toplantısı yapılarak zorunlu organlar
Madde 31. Federasyon, iş bu tüzüğün Kuruluş oluşturulur..
bildirisine ekli olarak en büyük mülki Oamire

KURUCULAR |

Madde 32. Kafkas Dernekleri Federasyonunun kurucusu olan dernekler şunlardır:

Derneğin Unvanı Kuruluş Merkezi Dosya no Adresi
0 4OoGGAbMpGMDEOAa ".. m. uza     

KURUCU YÖNETİM ve DENETİM KURULU ÜYELERİ

Madde 33. Kafkas Dernekleri federasyonunun kurucusu olan dernekler temsilcilerinden oluşturulan
geçici yönetim Kurulu ve denetleme Kurulu üyeleri şunlardır:

KURUCU YÖNETİM KURULU: KURUCU DENETİM KURULU

Sırano Adı ve soyadı Adresi (İmzası 1-
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Fatih İŞLER

Kafkas Diasporası SahaAraştırmaları için Teknikler Öneriler

1990 yılına kadar
diasporada yaşa-
tılan Kafkas kül-
türüne ait değer-
ler, çeşitli süreli

: dergiler vesayı-
ları birkaçı geç-
meyen kitaplar
aracılığı ile ve
daima kişisel ça-
balarla araştırıl-
maya  çalışılmış-
tır. 1860'lı yıllar-
da başlayan sür-
günle anavatan-
larından zorla ko-

parılarak odiasporada yaşamak zorunda
bırakılan Kafkas toplumları bu süre içerisinde
içe kapanık alt kültürler halinde hem kendi
değerlerini hem de yaşadıkları ülkelerin
hakim kültürlerini koruyarak yaşantılarını
sürdürmüşlerdir. Sovyetler Birliğinin dağılma
süreciyle birlikte bu toplulukların anavatanla
olan bağları da yeniden kurulmuştur. Böylece
diasporada yaşayan Kafkasyalıların hayatında
birçok umulmadık ve yeni gelişmeler oluş-
muştur. Aynı zamanda buna paralel olarak
dünyanın içerisinde bulunduğu hızlı teknolojik
gelişmeler diaspora hayatında da yepyeni açı-
lmlar sağlamıştır. Böylece diasporada büyük
değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler-
den bir tanesi de çağın gerektirdiği bilgi biri-
kimine duyulan acil gereksinimlerdir. Artık
diasporada yaşayan insanlar kulaktan dolma
veya sözlü anlatımlar aracılığıyla aktarılan
bilgilerin yerine, bilimsel araştırmalar sonu-
cunda tespit edilmiş, sınanmış, farklı açılar-
dan ele alınmış, yorumlanmış ve çağın gerek-
tirdiği normlara kavuşturulmuş bilgilere ge-
reksinim duymaktadır. Ancak son yıllarda Kaf-
kasya ile ilgili olarak üretilen bu eserlerde
kültürel derleme ve araştırmaların yok de-
necek kadar az olduğu gözlemlenmektedir.
Bu eksikliğin ancak bu tür konularda ya-
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pılacak yeni derleme ve araştırmaların artırıl-
masıyla ortadan kaldırılabileceği de bir ger-
çektir. Fakat diasporada bu tür çalışmalarıor-
sanize edebilecek ve sistemini oluşturacakbir
çatı henüz oluşturulamamıştır veya yeni yeni
oluşturulmaktadır. Buna karşılık kişisel bazda
yapılan çalışmalarda ise az da olsa bir hare-
ketlilik görülmektedir. İşte bütün bu ne-
denlerle Kafkas Diasporasının, yaşadıkları kül-
türel ortamlarda derleme ve araştırma ya-
pacak kişilere her zamankinden daha çok ge-
reksinim vardır. Toplum olarak içimizde bu
tür çalışma yapabilecek kişileri harekete ge-
çirmek ve bilgi üreticisi konumuna taşımak
zorundayız. Gençlerimize ve potansiyel üreti-
ci olan düşünen insanımıza ancak “Okuyan ve
Araştıran" toplumların varlıklarını koruyabile-
ceklerini mutlaka kavratmak gerekmektedir.

Elinizdeki bu kitap da bir süredir yap-
makta olduğumuzsaha araştırmalarından elde
edilen tecrübe ve deneyimlerin, çeşitli kay-
naklardan derlediğimiz temel bilgilerle har-
manlanması sonucunda şekillenmiştir. Genel
amacıyla bu çalışma: Yaşadıkları veya ilgi
duydukları çevrelerde halk biliminin kapsa-
mına giren konularda kültürel derleme çalış-
ması yapacak amatör araştırmacılara kaynak-
lık yapmak ve bazı pratik önerilerde bulun-
mak için hazırlanmıştır. Şüphesiz ki bu türbir
çalışmada bir çok eksiklikler bulunacaktır. An-
cak bu eksiklikleri yok etmeye çalışmak da
başlı başına bir çaba ve oldukça uzun bir sü-
reç gerektirmektedir. Bilgi ve uzmanlığın"se-
viyesi ne olursa olsun" paylaşıldığı ölçüde bir
anlam kazanacağına inanıyor bütün bu ek-
siklikleri baştan göze alarak, eksikliklerin sü-
reç içerisinde farklı ilave yayınlarla çözüm-
lenebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca burada
ileri sürülen öneri ve yorumların ne kadar ek-
sik yönü de olsa mevcut haliyle bile, genç
araştırmacıların kişisel veya grupla yapa-
cakları araştırmaları sırasında karşılaşabile-
cekleri olası tatsız sürprizlere karşı uyarıcı bir
etkiye sahip olacağına inanıyoruz.
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KAF-DER,ANA DİLİ ÖĞRENMEve YAYIN HAK-
KI KONULARINDA GİRİŞİMLERDE BULUNDU

58. Hükümetin güven oyu almasıyla bir-
likte hazırlığına başladıSı uyum yasaları ve
demokratikleşme çalışmaları çerçevesinde
“ana dilde okuma-yazma, radyo ve tele-
vizyonda yayın hakkı” konularıyla ilgili olarak
en başta Başbakan Yardımcısı Sn.Ertuğrul
Yalçınbayır'dan başlamak suretiyle muhale-
fet partisinin konuyla ilgili yetkilileri yazılı
olarak bilgilendirilmiş ve çıkan yönetmelik-
lerin uygulama kabiliyeti olmayan yönleri ile
Çerkes toplumunun temel sorunları ve istem-
leri de özet halinde kendilerine iletilmiştir.

Kaf-Der'in yapmış olduğu müracaatlarda
yer alan bir başka husus da derneklerin ve Fe-
derasyonların yabancı ülkelerde kurulu ve ay-
nı amaçlı derneklere Bakanlar Kurulu kararı
aranmaksızın üyelik yolunun açılması tale-
bidir.

Kaf-Der, bir süre önce de Milli Eğitim Ba-
kanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür-
lüğü'ne göndermiş olduğu bir yazıyla da; aynı
birim tarafından hazırlanıp yayınlanmış olan
Türk vatandaşlarının günlük yaşamda kullan-
dıkları diller konusunda açabilecekleri kursla-
ra ait yönetmeliğin içerdiği olumsuzluklar ve
imkansızlıklar ayrı ayrı ele alınmış ve söz ko-
nusu yönetmeliğin değiştirilmesi talebinde
bulunulmuş ve Usta öğretici yetiştirme kurs-
ları ve benzeri konularda işbirliği önermişti.

KAF-DAV FAKİR AİLELERE
ULAŞTIRDI

Her bayramda olduğu gibi Kaf-Dav, sade-
ce ve sadece fakir ailelere yardım hesabı ola-
rak çalıştırmakta olduğu Halkbankası Yenişe-
hir/ANKARA şubesi 140074 nolu hesaba hayır-
sever insanlarımız tarafından gönderilen yar-
dım paralarını; Yardım Komisyonu Başkanı

YARDIMLARI

Şevket Doğan ve arkadaşlarınca belirlenen ai-
lelere bir bir ulaştırmıştır.

o Kendisi ile görüştüğümüz komisyon üyesi
İsmet Boran, “Kendileri ortaya çıkmadıkları
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için bilemediğimiz çok sayıda fakir ve yar-
dıma muhtaç yaşlılarımız vardır. O nedenle
70 gün sonra ulaşacağımız kurban bayramın-
da da benzeri yardımları yapabilmemiz bakı-
mından yardım için küçük de olsa bir fon ayı-
rabilen tüm hemşehrilerimizin verilen banka
hesap numarasına gönül huzuru ile paralarını
yatırabilirler. Ayrıca, çevrelerinde bulunan
yardım yapabilecek insanlarımızı bilsilendi-
rebilir ve varsa tanıdıkları fakir aileleri de
Vakıf merkezine bildirebilirler.” Mesajını
iletmemizi istemişlerdir.

KAF-DER GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇETİN
ÖNER FİLM ÇALIŞMALARI İÇİN KAFKASYA'YA
GİTTİ

Bilindiği üzere Genel Başkan Yardımcımız
sayın Çetin ÖNER'in, Dağlara Yazılıdır adlı
eserinin filminin yapımına TRT tarafından ka-
rar verilmiş ve filmin senaryosu da ilgili TRT
-kurullları tarafında onaylanmıştı. Abdülhamit
Düşerken adlı filminde Padişah Abdülhamit
rolünü oynayan Çetin Öner, Dağlara Yazılıdır
filminin çekim mekanları, filmde görev ala-
cak oyuncuların ve çekim programlarını yap-
mak üzere 10 günlüğüne Kafkasya'ya git-
miştir.

Öncelikle DÇB toplantısından istifade ile
ilgili uzmanlarla birlikte ele alınacak olan
TRT filmine ait temaslar yanında bir süredir
Kaf-Der'in gündeminde olan Çerkes halkla-
rının tarihi, kültürü, Anavatanlarındaki geç-
miş yaşamları, Kafkas-Rus savaşları, ÇERKES
SÜRGÜNÜ ve Sürgünün sebep olduğu haksız-
lıklar, Diaspora Çerkeslerinin bu günkü 50-
runları ve çözüm önerilerinin işleneceği ÇER-
KESLER BELGESEL FİLMİ'nin de ön hazırlıkları
yapılacaktır.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONUNUN
KURULUŞ SURECİ BAŞLADI

Kaf-Der Başkanlar Kurulunun 27.01.2002
tarihinde Federasyonlaşma konulu toplantı-
sında benimsenen yöntem ve asgari şartlar



 

 

 

  
 

05.02.2002 tarihinde tüm derneklere 2/13
sayılı yazıyla bildirilmiş ve kendilerinden
görüş istenmişti.

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından
düzenlenen toplantıda da sunulan aynı ilkeler
ışığında 14 Nisan 2002 tarihinde Ankara'da 51
Dernek ve Şubenin katılımıyla bir toplantı ya-
pılmış ve tüm katılımcıların görüşü alındıktan
sonra teşkil edilen komisyon tarafından 10
maddelik bir açıklama yapılmıştır. Türkiye'de
kurulu tüm derneklere de karar örneği gön-
derilmişti. 20 Nisan tarihinde Şamil Vakfı'nda
yapılan ikinci toplantıda da sunulan ortak
açıklama ışığında Haziran-Temmuz aylarında
Federasyon kuruluşunun tamamlanması mümr-
kün iken, bir çok derneğin kendi tabanını ye-
terince bilgilendirmediği anlaşıldığından ön
görülen iki aylık sürenin yerine 7 ay bek-
ledikten ve uzman hukukçuların görüşleriyle
olgunlaştırılan Federasyon tüzük taslağının
hazır hale selmesiyle birlikte kuruluş çalış-
malarına start verilmiştir.

22 Aralık tarihli Kaf-Der olağan Genel Ku-
rulunda Federasyona kurucu olarak katılma
kararı alınacak ve öncelikle mal varlığı olan
dernekler feshedilerek bağımsızlaştırılacak ve
Mart ayına kadar bağımsız dernek kuruluş iş-
lemleri, üye kaydı ve kurucular Genel kurulu
süreci tamamlanarak onlar da Federasyona
katılma veya kurucu olma kararı alacaklardır.
Katılmayı daha önce beyan eden bağımsız
dernekler de Şubat ayı sonuna kadar Genel
Kurullarından yetki alarak katılış hazırlıklarını
tamamlayacaklar ve Mart ayında kuruluş ger-
çekleştirilecek ve ilk etap tamamlanacaktır.
İkinci etap ise Kaf-Der'in Mayıs ayının son-
larına doğru yapacağı olağanüstü genel kurulu
izleyen iki ay içerisinde tamamlanacaktır.

ERSİN BAŞOK SERGİSİ
11-22 Kasım 2002 tarihleri arasında Ha-

cettepe Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi Sa-
lonunda Ersin Başok sergisi düzenlenmiştir.
Daha önce 1998 Vakıfbank Sanat Galerisi; ki-
şisel sergi, 1998 Genç Sanat ll, 2000 Marmara
Üniversitesi 1l. Uluslararası öğrenci sergisi,
2002 “Yolları Çatallanan Bahçe, 2002 "“Uy-
garlıklar beşiği Türkiye 2002” gibi sergileri
bulunan Ersin Başok, bu son sergisinde büyük

ilgi görmüştür.

Ersin Başok kısacık sanat hayatında,iki bi-
reysel sergi açmış ve bazı karma sergilere ka-
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tılmıştır. Kendine özgü samimi bir karakter
taşıyan resimlerinde, çocuksu duygusallıkla
çatışan yaşam sorgulaması göze çarpar. İnsan

sevgisi ile dolu şiir-
sel coşkunun ve a-
rayışların, günübir-
lik yaşamla çarpış-
tıSı ve yanıtsız ka-
larak kırıldığı nok-
tada durur. Bunu
karşıt renklerin ça-
tışması ve kendine

 

özgü figürleriyle
ortaya koymakta-
dır.

DİYANET KÜLTÜR VAKFI KİTAP FUARINA
KATILDIK

15.11.2002- 02.12.2002 tarihleri arasında
Kocatepe Cami fuar alanında, Diyanet Kültür
Vakfı tarafından düzenlenen kitap fuarına,
Kaf-Der yayınları ve Kafkasya ile ilgili diğer
yayınlarla katıldık. Vatandaşlar tarafından
yoğunilgi gören sergi 15 gün sürdü.

 

KAF-DER ANKARA ŞUBESİNDE İFTAR YEMEĞİ
YAPILDI
Kaf-Der Genel Merkezi ve Ankara şubesinin
ortaklaşa düzenledikleri iftar yemeği 23 Ka-
sım 2002 tarihinde gerçekleştirildi.
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DERNEK MERKEZİNDE BAYRAMLAŞMA
YAPILDI:

Bayramın ikinci günü saat 14.00-16.00
arasında Kafkas Derneği merkezinde bayram-
laşma töreni yapılmıştır. Suriye ve Ürdün'den
gelen üç konuğun da hazır bulunduğu bay-
ramlaşma töreninde Thamedeler yerlerinde
sabit kalmışlar diğer tüm hemşehriler bü-
yüklerden başlamak suretiyle herkesle bay-
ramlaşmışlardır.

En yaşlı üye Necati Lagun, özellikle
gençlere hitaben güzel sözler söylemiş ve bu
birlikteliğin kaybedilmemesini dilemiştir.
Daha sonra da kısa sürenbir düğün yapılarak
dağılınmıştır. Dernek yönetiminden aldığımız
bilgiye göre dini bayramların ikinci günü bay-
ramlaşma töreninin bundan böyle gele-
nekselleştirileceğini, haber vermeyi bekleme-
den tüm hemşehrilerimizin buna göre bay-
ramlaşma planlarını yapmalarının uygun ola-
cağını ifade etmişlerdir. .

 

KAFKASDERNEKLERİYENİ YÖNETİMLERİ:

Kafkas Derneği Tokat Şubesi 13.10.2000
tarihli Olağan Genel Kurulu sonuçları

Yönetim Kurulu
Hamit Eren Başkan
Mustafa Korkut Başk. Yrd.
Burhan Bay Genel Sekreter
Osman Deniz Sayman
Y. Karabekiroğlu Üye
M.Ali Karaerkek Üye
Ömer Demir Üye

Denetleme Kurulu
İlhan Aydın
Ayhan Tüzer
İsmail Korkut

Kafkas Derneği Kuşadası / Söke Şubesi 23
Ekim 2002 tarihli Olağan Genel Kurul
sonuçları

“Yönetim Kurulu

Faruk Mit Başkan
Abdullah Uzunbeycan Başkan Yardımcısı
Fatma Aydın Sekreter
Hüseyin Yalçın Sayman
Hayrettin KeskinÜye
Hasan Tamer Tutak Üye
Aşkın Kuyumcu Üye
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Denetleme
Mahmut Aydın
Fehmi Nuhay
Hasan Batur

Kafkas Derneği Reyhanlı Şubesi 20.10.2002
Olağan Genel Kurulu

Yönetim Kurulu
Akil Hatuk Başkan
Hasan Günşko
Güneş Bofatır
Müfide Vural
Adnan Kanşat
Levent Öz
Hüseyin Uğur

Denetleme Kurulu
Hüsnü Alhas
Ahmet Eker
Doğan Pihava

Kafkas Derneği Samsun Şubesi 20.10.2002
tarihinde Olağan Genel Kurul

Yönetim Kurulu
Fahri Kanşat Başkan
Abdülkadir Özyılmaz Bşk. Yrd.
Eyüp Baloğlu Sayman
Tacan Munar Sekreter
Ali Rıza Aydın Üye
Arda Ceylan Üye
Timuçin Şensu Üye

Denetleme Kurulu
Şaban Coşkun
Alaattin Sezgin
Ali Köksal

Kafkas Derneği Soma Şubesi 06.10.2002
tarihinde Olağan Genel Kurul

Yönetim Kurulu
Hasan Altunöz Başkan
5.Zeki Aykuş Başkan Yrd.
Aydın Deniz Sekreter
Sadettin Tekin Sayman
İbrahim Ümit Üye
Cemil Apak Üye
Salih Aslan Üye

Denetleme Kurulu
Kamil Şahin
Haydar Bayyurt
Cavit Erbay



 

A   

 

 

Kafkas Derneği Manisa Şubesi 18.01.2002
tarihinde Olağan Genel Kurul

Yönetim Kurulu
Cengiz Baysan
Nihat Kavkas
Barbaros Yavuz
Ergül Sevgel
Harun Tay
Kerim Aktürk
Tahir Tay

Denetleme Kurulu
Behsat Önen
Hasan Akar
Emine Uçak

Kafkas Derneği Pınarbaşı Şubesi 09.11.2002
tarihli Olağan Genel Kurulu

Yönetim Kurulu
Sami Peçenek Başkan
Orhan Düz Başkan Yrd.
Saim Kaya Sekreter
Osman Doruk Muhasip
Fikret Ünal Üye
Aydın Kılıç Üye
Yahya Arslan Üye

Kafkas Derneği Kocaeli Şubesi 09.11.2002
tarihli Olağan Genel Kurulu

Yönetim Kurulu
Ender Şenol Başkan
Sami Korkut Bşk. Yrd.
Nurhan Özcan Sekreter
Erdal Çatan Sayman
Hilal Atan Üye
Adnan Karaten Üye
Hayati Kanık Üye

İstanbul Kafkas-Abhazya Kültür Derneği
20.10.2002 tarihli Olağan Genel Kurulu

Yönetim Kurulu
İlhan Kıymet Başkan
Mücella Genç Başkan Yrd.
Duygu Güney Sayman
Namık Deniz Üye

Mine Akman Üye
Ahmet Ceylan Üye
Tayfun Habiçoğlu Üye

Denetleme Kurulu
Yaşar Atik
Naci Öztürk
Musa Bağlan
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Bursa Birleşik Kafkasya Derneği 26.10.2002
tarihli Olağan Genel Kurulu

Yönetim Kurulu
Mahmut Çetiner Başkan
Mustafa Esenalp Başkan Yardımcısı
Cafer Bozkurt Başkan Yardımcısı
Mehmet Erensoy G.Sekreter
Abdullah İlhan Sayman
Yücel Er Üye
Aydın İlhan Üye
Ömer Günay Üye
Ercan ÖzdemirÜye

İstanbul Dostluk Kulübü Derneği 27.10.2002
tarihli Olağanüstü Genel Kurulu

Yönetim Kurulu
Cengiz Gül Başkan
Nihat Yılmaz Başkan Yardımcısı
Muammer Koçer Sekreter
A.Rıdvan Özkan Sayman
Muammer Tuncel Üye

Denetleme Kurulu
Mustafa Saadet
H.Yaşar Nogay
Atilla Ceyişakar
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-Uzunyaylalı hemşehrimiz Mimar Muhsin
BAŞOK'un eşi olup hanımlar komisyoları-
mızda bir süre görev yapmış olan Sema BA-
ŞOK 8 Eylül tarihinde Ankara'da vefat etmiş
ve İnegöl'de doğduğu köye götürülerek top-.
rağa verilmiştir.

-Uzunyayla eşrafından Şipş Fehmi kardeşi-
mizin sayın eşleri Zübeyde KUÇUK 04.08.
2002 tarihinde Kayseri'de vefat etmiş ertesi
gün toprağa verilmiştir.

-Kaf-Der'in genişleme aşamasında bir sü-
re Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş o-

miz Kaya KUTLU geçirdiği beyin kanaması
sonucu hayatını kaybetmiş ve Ümraniye'de
toprağa verilmiştir.

-Uzunyayla Kazancık köyü eşrafından
Thaysux ailesinin değerli büyüğü Ekrem
TANRIBILIR 06.09.2002 tarihinde vefat etmiş
ve ertesi gün detoprağa verilmiştir.
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-Uzunyayla Altıkesek köyünün saygın
ailelerinden birisi olan Lozade Mustafa Beyin
ikinci oğlu Zihni LO Ekim ayında vefatetmiş
ve köyünde toprağa verilmiştir.

-Uzunyayla eşrafından eski Kayseri par-
lamenteri, tarihci, büyük vatanperver Gene-
ral İsmail BERKOK'un oğlu olan değerli bü-
yüğümüz Mehmet Jebağı BERKOK, 31. 10.
2002 tarihinde Istanbul'da vetaf etmiş ve er-
tesi gün toprağa verilmiştir.

-Uzunyayla Karakuyu eşrafından Canak
ailesinin değerli büyüğü ve "Kafkaslardan U-

 zunyaylaya” adlı eserin yazarı olan Ahmet
Fahri CANAK 30 Ekim günü Antalya'da ani-
den rahatsızlanmış ve 80 yaşında hayata ve-
da etmiştir. Rahmetlinin cenazesi doğum ye-
ri olan ve çok sevdiği Karakuyu köyüne götü-
rülerek toprağa verilmiştir.

“Uzunyayla Beyçayır köyü eşrafından o-
tup uzun süredir Ankara'da yaşamakta olan

, Kumuk Enver (Minever) KOVULMAZ, 22 Ekim
tarihinde aniden rahatsızlanmış ve 74 ya-
şında hayata veda etmiş ve cenazesi Ankara
Karşıyaka mezarlığında toprağa verilmiştir.

-Kocaeli şubemizin aktif üyesi ve Ka-
“bartay ların Alahberz ailesine mensup olan
Suat ÖZKAN'ın babası ve DDY emeklisi Sailh

“ ÖZKAN 24.10.2002 tarihinde Eskişehir'de
vefat etmiş ve ertesi gün OKLUBAL köyünde
toprağa verilmiştir.

-Yakın zamanda 16 Eylül tarihinde vefat
eden Uzunyayla Kazancık köyünden Cahit

YAĞAN'ın değerli eşi Güldane YAĞAN,
aniden rahatsızlanarak 10.11.2002 tarihinde
Kayseri'deki evinde genç yaşta vefat etmiş,
cenazesi ertesi gün Kazancık köyüne götü-
rülerek eşinin yanında toprağa verilmiştir.

“Samsun eşrafından Ubıh kökenli Xeşikh
ailesinden Murat oğlu 21 Haziran 1940 do-
gumlu Dr.Orhan Atılgan 25 Ekim 2002 ta-
rihinde vefat etmiş ve Samsun Çarşamba
Kızılot köyünde toprağa verilmiştir.

“Uzunyayla eşrafından Şhaluğa Mehmet
Katı'nın değerli eşleri Abuyusuf Kızı Sadiye
Katı 31.10.2002 tarihinde Pınarbaşında vefat
etmiş ve 1 Kasım günü A.Kızılçevlik köyünde
toprağa verilmiştir.
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ERSİN BAŞOK

1976 yılında Kayseri - Pınarbaşı'nda doğdu.
İlk orta ve lise eğitimini Kayseri'de tamam-
ladı. Daha sonra Ankara'da, Hacettepe Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bö-
lümünü bitirdi. Kısa sürelerle çeşitli işlerde
çalıştı, güzel sanatlara hazırlık kurslarında
hocalık yaptı. Bu sırada aynı bölümde Yüksek
Lisans programına devam etmekte ve bir yıl-
dan az bir süredir de araştırma görevlisi ola-
rak çalışmaktaydı.

2002 yılında, Ankara Eryaman'da kaldı$ı
evde, tanıyan herkesi acı içinde bırakarak,
kendi iradesiyle yaşamına son verdi. Ailesine
ve ev arkadaşına iki not bırakmıştı. Kısaca,
“Ölüm, bir son değil” diyordu.

Ersin Başok'a Allah'tan rahmet, ailesine
ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

 

NART Dergisi, tüm kayıplarımız için ai-
lelerine, dost ve akrabalarına ve camiamıza
baş sağlığı diler, vefat edenlere de Yüce
Tanrı'dan sonsuz rahmet ve mağfiret diler..

Not: Düğün gibi hayırlı olaylarda gecikmenin telafisi
mümkündür. Hastalık ve ölüm olayı gibi olaylarda
gecikmeden hemşehrilerimizi haberdar edebilmek
bakımından dergimizi zamanında bilgilendirirseniz
minnettar kalırız.
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Buzul felaketinde son durum: Buzul felaketinin
yaşandığı Kuzey Osetya'nın başkenti Vladikavkaz
yakınlarındaki Karmadon ve Koban geçitlerinde
kurtarma çalışmaları ağır aksak devam ediyor. 20
Eylülde felaketin ilk günlerinde ailelerin ifa-
delerine göre oluşturulan 135 kişilik kayıplar liste-
sinde yer alan 11 kişinin buzul altında olmadığı an-
laşıldı. Sözkonusu kişilerin bulundukları başka yer-
terden evlerine sağ-salim döndükleri öSrenildi. Ay-
rıca dün Koban geçidinde buzul enkazı altından
Vladikavkazlı 67 yaşındaki Timofei Shavlokhov adlı
kişi çıkarıldı. Bugüne kadar enkaz altından çıka-
rılan 17 kişiden 15'inin kimlikleri tespit edilebildi.

3.10.2002 / Ajans Kafkas

Kuzey Ösetya'ya buzuldan sonra şimdi de kaya
düştü: Salı günü Kafkasötesi (Transkafkas) karayo-
tunun Kuzey Osetya'daki kısmına 70X160 metrelik
kaya parçası düştü. Alınan bilgilere göre düşen
kaya Nijniy Zaramag yerleşim merkezi yakınların-
dan geçen karayolun 500 metrelik kısmını kapattı.
Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın verdiği bilgi-
lere göre olaydan üç kamyon zarar gördü. Edinilen
ilk bilgilere göre araçlarda bulunanlardan kimse
zarar görmedi. Kurtarma ekipleri olay yerinde ça-
Uuşmaya başladı. 9.10.2002/ Ajans Kafkas

İnsan Hakları Mahkemesi'nden iade uyarısı:
Gürcistan'da tutuklu bulunan Çeçenlerin başvuru-
sunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi, Çeçenlerin Rusya'ya iade kararını durdur-
ması için yaptığı çağrıyı yineledi. Mahkeme, iade-
nin nedenlerinin araştırılması sürecinde yürüt-
menin durdurulmasını istemişti. Mahkemeden ya-
pılan açıklamada, "tarafların menfaatleri, davanın
adil bir şekilde yürütülmesi ve Gürcistan tarafın-
dan iletilen bilgi dosyasının incelene-bilmesi açı-
sından” tutukluların Rusya'ya iade edilmemesi ge-
rektiği vurgulandı. 4 Ekim'de tutuklu 10 Çeçen,
Rusya'ya iade edilmelerinin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nin 2 ve 3. maddelerinin ihlal edildiğini
gerekçe göstererek, Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi'ne yürütmenin durdurulması için müracaat
etmişti. 11.10.2002 / Ajans Kafkas

, Çeçenlerden Avrupa'ya çağrı: Çeçenistan Dışişleri
Bakanlığı Avrupa'nın çeşitli kuruluşlarına mektup
göndererek Gürcistan'ın 5 Ekim'de beş Çeçeni Rus-
ya'ya iade etmesini ve bunlardan birinin gözaltında
işkenceden öldürülmesini kınadı. Gürcistan'ın iade
kararını uluslararası hukuk ve temel insan hakları
hukukunun ihlali olarak değerlendiren Çeçenistan
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi'nin İşkenceyi
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Önleme, İnsan Hakları ve Siyasi İşler Komitelerine
gönderdiği mektupta Çeçen mültecilerin Rusya'ya “
teslim edilmesi meselesi ve Rusya'ya tesliminden
sonra gözaltında ölen Hüseyin Aziyev'in durumunun.
gündeme alınmasını istedi. Ayrıca açıklamada U-
luslararası Kızılhaç, Uluslararası Af Örgütü, İnsan
Hakları İzleme, Sınır Tanımayah Doktorlar Örgü-
tü'nden teslim edilen Çeçenlere ulaşması konusun-
da yardım istendi. 16.10.2002/ Ajans Kafkas

Atomik Alan Kasabaları Açılabilir: Atom Enerji
Bakanı Alexander Rumyantsev, bakanlığın kapattı$ı
kasabaların yakın gelecekte açılabileceğini söyledi.
Ural Bölgesindeki atomik alan personelleriyle yap-
tısı toplantıda “ bu, bir anda yapılmış bir hareket
değildir” derken aynı zamanda bu alanlarda yapı-
lan işlerin milli savunma ile yakından ilgili oldu-
gunu da sözlerine ekledi. Bu tür şehirlerin / kasa-
baların açılmasının Atom Enerji Bakanlığına fi-
nansal problemler getirdiği ve bu yüzden çok sa-
yıda açılamadı$ı konusuna da değinen Bakan, "ar-
tık gizlilik rejimi uygulanmıyor, bu alanlarda yaşa-
yanların pek çoğu başka yerlerde çalışıyorlar” de-

di. 21.10.2002 / News Bulletin Glasnost Media

Krasnodar Bölgesi

Balıkçı mafyası Sınır Koruyuculara Karşı Saldırıya
Geçti: Kuzey Kafkasya Sınır Koruyucuları Liman
Baş Müfettişi Vladimir Bulychev'in arabası Yeisk
City'de üzerine petrol dökülerek ateşe verildi.
Polis raporlarına göre bu olay yasadışı yerel balıkçı
mafyası bağlantılı olarak yapıldı.

21.10.2002 / News Bulletin Glasnost Media

Moskova Rehine Krizi Üçüncü GününeGirdi: Rus
ve Batı haber ajanslarının raporlarına göre Çeçen

savaşçıların 23 Ekim'de Moskova Tiyatrosunda yak-
laşık 700 kişiyi rehine aldığı olay üçüncü gününde,
sabah saatlerinde yedi rehine ve öğleden sonra da
sekiz çocuk rehine bırakılırken, içeride kalan 40
çocuk ve 75 Rus olmayan vatandaşın serbest bıra-
kılması için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Çe-
çenler görüşmeleri reddederken, Rus Güçlerinin
Çeçenya'dan tamamıyla çekilmesi talebinde bulun-
dular. Ajans Kafkas 25 .10.2002

Putin Rehin Alma Planının Yurtdışından Geldiğini
Söyledi: Federal Güvenlik Servisi Direktörü Nikolai
Patrushev ve İçişleri Bakanı Boris Gryzlov'un 24
Ekim'de Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile yap-
tıkları görüşme sonrasında Moskova Tiyatrosunda
gerçekleşen terörist eylemin "yabancı terörist
merkezlerince” yönetildiğini açıkladılar. Putin,
bundan hiç şüphe duymadıklarını söyledi. asıl gö-
revlerinin rehineleri sağ kurtarmak olduğunu söz-
lerine ekleyen Putin, suçluların kendilerini provoke
etmeye çalıştığını söyledi. Ajans Kafkas 25.10.2002
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Operasyonu Yapanlar Yabancı Bağlantıları ol-
duğunu Yalanladı. 24 Ekim tarihinde operasyonu
gerçekleştirenler İTAR-TASS, Interfax,ORT, REN-
TV, ve NTV'den 12 gazetecinin tiyatro binasına
girerek kendileri ve rehineler ile röportaj
yapmalarına izin verdiler. Grubun lideri Movsar
Baraev Çeçen alan komutanı Arbi Baraev'in yeğeni
olduğunu doSruladı. Movsar Baraev Cumhurbaşkanı
Putin'in bu operasyonda yurtdışından destek
aldılar iddiasına reddederek, bunun doğru ol-
madığını söyledi. Baraev ayrıca, tiyatro binasında
pek çok kez dikkatlice incelediğini söyledi.

Ajans Kafkas 25.10.2002

Güvenlik Şefleri Maskhadovw'u Operasyonun
asıl kontrol edicisi olmakla suçladı. İçişleri
Bakanı Vekili Vladimir Vasiliev 25 Ekim'de yaptığı
açıklmada "Çeçen Cumhurbaşkanı Aslan Maskha-
dov bu operasyonda asıl kontrol edicidir” dedi.
FSB sözcüsü Sergei Isnatchenko ise gazetecilere
yaptığı açıklamada, FSB'nin elinde Maskhadov'un
Çeçen Savaşını tamamen değiştirecek bir operas-
yon hazırlığında olduğunu gösteren bir video kaset
olduğunu söyledi. Bu kasedin yakında kamuya
açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Ajans Kafkas 25.10.2002

Çeçen Başbakan Yardımcısı aynı zamanda
Cumhurbaşkanı Maskhadov'un özel elçisi Akhmed
Zakaev 24 Ekim'de Kopenhag'da yapılan konfe-
ransta gazetecilere açıklama yaparak Maskha-
dov'un rehine olayı ile ilgisinin olmadığını ve bu
olayı kınadığını bildirdi. Ajans Kafkas 25.10.2002

Federasyon Konseyi sözcüsü operasyonu düzen-
leyenlerden istekte bulundu. Sergei Mironov Çe-
çen militanları rehineleri bırakmaları ve böylelikle
kendilerine Çeçenistan'a geri dönüş izni verile-
ceğini açıkladı. Mironov ayrıca Çeçen militanların
amaçlarına ulaştığını, tüm dünyanın yaptıkları ola-
yı konuştuğunu da sözlerine ekledi. Çeçen militan-
lara çağrıda bulunarak rehineleri serbest bırakma-
ları yönünde talepte bulundu.

Ajans Kafkas 25.10.2002

Yaklaşık 100 kişilik protestocu srubu Çe-
çenya için Barış, Rusya için Huzur sloganı yazılı
pankartlarıyla birlikte Kızıl Meydanda toplanarak
Çeçenya için barış söylemlerinde bulundular. Re-
hine yakınları, arkadaşları, insan hakları savunucu-
ları ve pek çok sanatçı da kalabalığın içindeydi.
Protestocular Cumhurbaşkanı Putin'e çağrıda bu-
lunarak, bu krizi çözmesini ve Çeçenlere istedik-
lerinin verilmesini önerdiler. İzin alınmadan yapı-
lan bu protesto gösterisi yetkililerce engellenme-
di. Ajans Kafkas 25.10.2002

NTV kurallara uydu: NTV'nin helikopterden
yayın yapan muhabiri Kirili Posdnyakov rehineler-
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den biri ile telefonda konuşuyorken operasyonu
gerçekleştirenlerden biri hattı ele geçirdi. O anda
Posdnyakov dinleyicilerine telefon hattının kesil-
diğini söyleyerek bağlantıyı bitirdi. "Kommersant
Daily”nin bildirdiğine göre, hatta herhangi bir
problem olmamıştı ve telefonu ele geçiren kişinin
sesi oldukça net duyulabiliyordu, ancak televizyon
yönetimi buna izin vermemişti.

AjansKafkas 25.10.2002

Yerel Liderler Artan Global Terörizm ile ilgili
olarak Moskova ile bağlantı kurdular. Rusya Fede-
rasyonundaki yerel yönetim liderleri bölgelerdeki
durumun kontrol altında olduğunubildirdiler. Kras-
nodar Krai yöneticisi Aleksandr Tkachev yerel böl-
geleri kastederek panik yapılmaması gerektisini,
sıkı bir kontrol uygulandığını söyledi.

Ajans Kafkas 25.10.2002

Komünistler Putin'den Askeri Onura Yakışan
Bir Davranış Bekliyorlar.Rusya Federasyonu Komür-
nist Partisi Üyeleri St.Petersburs'da bir araya ge-
lerek Cumhurbaşkanı Putin'e bir mektup. hazırla-
dılar. Bu mektupta Putin'e çağrıda bulunarak, Rus-
ya askeri geleneğini incelemesi ve onun yazılı ol-
mayan kurallarına göre hareket etmesi yönünde
çağrıda bulundular. Putin'in kendi popularitesini
artırmak için Çeçenya'da küçük bir savaş başlat-
tısını ancak kendi popularitesi için başlattığı o kü-
çük savaşın şu an Moskova'ya kadar ulaştığını da
belirttiler mektuplarında. Ayrıca, Putin yönetimi-
nin halkla ilişkileri çok fazla sevdiğini ancak barış-
çıl çözüme yönelik hiçbirşey yapmadığını da sonuç
olarak belirttiler hazırladıkları mektuplarında.

Ajans Kafkas 25.10.2002

Moskova denetimi artırdı: Moskova'da Polis

otobanda Kafkasyalı görünüşündeki kişileri durdu-
rarak evraklarını kontrol etmeyi sıklaştırdı. Yak-
laşık 100.000 Çeçenin yaşadığı Moskova'da, insan-
lar evlerini terk edemezler, okullarına işlerine git-
mek durumundadırlar yorumu yapıldı. Çeçen dias-
porasının lideri Salambek Maigov da yolda dur-
durularak narkotik ve silahlar departmanı tara-
fından arandı. Aynı zamanda Çeçen Kültür Merkezi
Daimokkh 24 Ekim'de kapatıldı. Diaspora lideri
Dzhabrail Gakkaev ise yetkililerin korku içerisinde
olduklarını ve bu yüzden anlamsız denetimler yap-
tıklarını söyledi.

Ajans Kafkas 25.10.2002

Moskova Yöneticisi Cami Yapımını Yasakla-
mayı Düşünüyor: Moskova Oblast yöneticisi Boris
Gromovw'un Birleşmiş Rus Ortodox Vatandaş-
larından gelen Oblast kasabasındaki cami yapımı-
nın biran önce yasaklanması için yaptıkları baş-
vuruyu düşündüğü bildirildi. Gazetecilere yapılan
açıklamada henüz kesin bir kararın alınmadığı ve

 



 

 

  
 

bölgedeki Müslüman cemaatin sayısının yaklaşık
10.000 olduğu söylendi. Müslüman cemaatin
bölgedeki lideri Arslan Sadriev yapılmakta olan
camide ısrarcı olmanın gerekmediği, ibadet için
varolan bir mekânınzaten olduğunu söyledi.

Ajans Kafkas 25.10.2002

Moskova Rehine Krizini Bitirdi. 26 Ekim'de
Moskova saati ile yaklaşık 5:30'da aralarında Alfa
antiterör güçlerinin debulunduğu özel Rus güçleri
Moskova Tiyatrosunaşiddetli bir saldırı yaptılar.
İçişeleri Bakan Vekili Vladimir Vasilev 750'den

daha fazla rehinenin özgürlüğüne kavuşturulduğu-
nu duyurdu. Yaklaşık 67 rehinenin operasyon sıra-
sında öldüğünü ancak bunlardan sadece birkaçının
uyutucu gazdan ölmüş olabileceğini de sözlerine
ekledi bakan vekili. Federal Güvenlik Servisi Di-
rektörü Nikolai Patrushev içeride bulunan Çeçen-
lerden hiçbirinin kurtulamadığını, liderleri Movsar
Baraevile birlikte 37 Çeçenin öldürüldüğünü açık-
ladı. Vasilev, operasyon sırasında bazı güvenlik
birimlerinin de öldüğünü kabul ederken sayı ver-
mekten kaçındı. Basının bildirdiğine göre ölen re-
hineler arasında tahmini 70 Rus olmayan kişi bulur-
nuyor. Rehineleri serbest bırakmayan Çeçenleri
etkisiz hale getirmek için uyutucu gaz kullanıldı.
“Moskovskii komsomolets” internet sayfasında
yayınladığı haberde operasyonun tanımına bakarak
tiyatro binasının havalandırmasından içeri verilen
gazla Çeçenler etkisiz kılınmaya çalışıldı. İçeri ve-
rilen gaz tüm binaya yayıldı. Rehineler arasında
bir panik yaşandı ve bina çıkışa doğru bir yönelme
oldu. Güvenlik güçleri tiyatro salonuna girdiğinde
içerideki herkes baygın haldeydi.

Güvenlik Şefi yaptığı değerlendirmede Çeçen-
lere karşı yapılan operasyonun başarı ile sonuç-
landığını açıklayarak, terörizme karşı yapılan et-
kinliklerinin devam edeceğini bildirdi.

Ajans Kafkas 26.10.2002

Ölen Rehinelerin sayısı 118'e yükseldi: Mos-
kova'da Dubrovka Merkez Tiyatrosu binasında Çe-
çen eylemciler tarafından rehin alınan insanları
kurtarma operasyonunda ölenlerin sayısı 118'e
yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ver-
diği bilgiye göre, rehineleri serbest bırakmakiçin
düzenledikleri operasyon sırasında kullandıkları
gazın mahiyeti konusunda hiç bir açıklama gel-
medi. Gazın etkisiyle 50 eylemcinin çoğu öldü.
Doktorlara göre bir çok rehine gazdan zehirlendi.
Gelen bilgilere göre Moskova hastanelerinde halen
350 rehine bulunuyor. Rehinelerin akrabaları, has-

tanelerde bulunan yakınları hakkında bilgi alama-
maktan şikayetçiler.

Kayıp rehineler: Tiyatro operasyonundan son-
ra ölenler ve hayatta kalanlar dışında 100 kişiden

 2)

fazla insanın kayıp olduğu ortaya çıktı. Rus basını
bunların evlerine gitmiş olabileceklerini yazıyor.
Bu aradahastanedeki ve dışarıdaki kurtarılan (!)
rehinelere kimsenin yaklaştırılmadığına dair bil-
giler geliyor.

Ajans Kafkas 29.10.2002

Alman Radyosu'ndan Korkunç İddia: "Rusların
Kullandığı Gazı, Batı Gizli Servisleri Verdi": Mos-
kova'da süren çeçen rehin alma eylemini sona
erdirmek için “Tiyatro salonuna atılan gazın" batı
ülkelerinin gizli servislerince Rus özel timlerine
verildiği ancak kullanım klavuzunu okuma fırsatı
olmayan subayların operasyon esnasında dozunu
kaçırması sonucu 117 kişinin öldüğü ileri sürüldü.
Almanya'nın Berlin-Brandenburg eyaletlerine yöne-
lik yayın yapan "100-6" adlı radyo, Rus özel harekat
komandolarının Moskova'daki Çeçenlerin rehin
alma eylemini bitirmek için düzenledikleri ope-
rasyon esnasında kullandıkları bayıltma gazını Ba-
tıli ülkelerden birinin gizli servislerinden aldığını
ileri sürdü.

Radyonun Moskova muhabirine dayanarak ya-
yımladı$ı haberde, Çeçen eylemcilere ait ilk gö-
rüntülerini NTV kameralarından izleyen "Alpha"
timi subayları, eylemcilerde gaz maskesi bulun-
madığını görünce Gizli Servis'ten (FSB) bayıltıcı gaz
talebinde bulundu. FSB kendi stoklarındaki gaz-
ların çok eski tarihli olduğunu bildirerek, Batılı ül-
kelerin gizli servislerinin Moskova istasyon şeflerin-
den yardım istedi. Adı açıklanmayan bir ülke, ope-
rasyonda kullanılmak üzere ancak daha önce hiç
denenmemiş çok miktarda gazı Rus gizli servisine
gönderdi. Batı ülkesi gizli servisinden gazları alan
FSB subayları ile Alpha özel harekat timleri, cu-
martesi günü sabaha karşı operasyona başladılar.
Operasyon sırasında subaylar, kullanım kılavuzunu
okumadan bu gazı kullanınca büyük bir facia mey-
dana geldi. Yine radyonun Moskova muhabiri, gizli
servis ile Alpha timleri arasında yaşanan koordinas-
yon kopukluğunun kurban sayısının yüksek olması-
na yol açtığı değerlendirmesinin yapıldığını bildir-
di. (HA)

Gaz Bilmecesi Sürüyor: Moskova sağlık ma-
kamları tarafından şu ana kadar ölen rehinelerden
2 kişi dışında, tümünün özel timler tarafından kul-
lanılan gaz nedeniyle öldüğü açıklandı. Sağlık yet-
kilileri kullanılan gazın narkoz olduğunu duyurur-
ken, Rus yönetiminden, Rusya İçişleri Bakanı'nın
operasyonun ardından uyku gazı olduğu yönündeki
açıklaması dışında bilgi verilmedi. Kullanılan ne
olduğu konusunda kesin bilgi yok.

Rus kimyasal silah uzmanı doktor Lev Fedorov,
operasyon sırasında kullanılan sazın öldürücü ol-
mayan bir kimyasal silah olduğu söyledi. Fedorov,
“Bu gaz, Soğuk Savaş döneminde geliştirilen ve öl-
dürücü olmayan bir kimyasal silah. Düşmanı geçici
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olarak safdışı bırakmaya olanak sağlar" dedi. Fe-
dorov, rehinelerin ölmesini ise gazın yoğun şekilde
kullanılmasına ve 3 gün boyunca yeterli gıda al-
mamasına bağladı.

Sarin gazı mı kullanıldı? Tiyatroda rehin ka-
lanlardan biri olan Bulgar Vesselin Nedkov, Bulgar
radyosuna verdiği demeçte, Moskova'da kaldırıldığı
hastanede doktorların, operasyon sırasında kim-
yasal silah kategorisinde yer alan Sarin gazı kul-
lanıldığından söz ettiklerini duyduğunu söyledi.
Nedkov, "Bilincim açıldığında doktorlardan ilk duy-
duğum şey, salona Sarin: sazı yayıldığıydı. Doğru
olup olmadığını bilmiyorum. İnsanlar kendilerini
kötü hissediyordu, şiddetli kusmalar söz konusuy-
du, yayılan her neyse, rengi siyahtı" dedi. Rus NTV
televizyonun haberinde, bir Hollanda ve bir Ka-
zakistan vatandaşının gaz zehirlenmesi sonucu Öl-
düğünü duyurdu. Rus yetkililer ise, daha önce yap-
tıkları açıklamalarda binadaki 71 yabancıdan ölen
olmadığını açıklamışlardı. (IHA)

Dünya Çeçen Kongresi Kopenhag 2002 (Rus
Çeçen Savaşının Barışçıl Çözümü İçin- 28-29
Ekim 2002)

Karar: Biz, Dünya Çeçen Kongresi delegeleri, kal-
bimizde acı hissederek vatanımızın trajik durumu-
na bakıyoruz. Birinci ve ikinci Rus-Çeçen savaşında
Çeçenistan mezarlarının üzerinde 250 bin mezar
taşı dikildi. Onlarca çocuğumuz yetim-öksüz ve
sakat kaldı. Binlerce masum vatandaşımız kayıp,
binlercesi insanlık dışı muamele ve işkencelere
maruz kaldıkları Rus toplama kamplarının duvar-
tarı arkasında kayıp durumdadır. Şu anki Rusya yö-
netiminin Çeçenistan ve Çeçenler üzerinde yarat-
tısı dayanılmaz duruma rağmen halkımızın kararlı
tutumu ve azmi kırılmamıştır. Biz, Çeçen halkının
şu anı ve geleceğiyle birlikte topluluğumuzun tüm
kesimlerini ve farklı görüşlerini temsil eden Dünya
Çeçen Kongresi delegeleri olarak, Çeçen halkının
Avrupa medeniyetinin bir parçası olduğunu kabul
edip amacımızın evrensel demokratik ve insan
hakları esaslarına dayalı, Çeçen halkının milli ve
dini değerlerine uygun, din ve ırk ayırımı yap-
maksızın insan haklarına saygılı uygar bir devlet
kurmak olduğunu bildiriyoruz. Çeçenistan Cum-
huriyeti dünyanın uygar devletlerinin yer aldığı
uluslararası topluluğun değerli bir üyesi olabilir ve
olmalıdır da. .

1. Kongre, hem Çeçen ve hem Rus halklarına
savaş değil barışın gerek olduğunu düşünmektedir.
Rusya hariç tüm devletler ve tüm uluslararası
kuruluşlar oRus-Çeçen anlaşmazlıklarının ancak
siyasi yollarla çözülebileceğini vurguluyor. İhtilafın
silahla çözümü yoktur.

2. Kongre, barış sürecinin herkesin kabul ettiği
normlar ve uluslararası hukukun prensipleri çer-
çevesinde yasal bir temele dayanması gerektiğini
bildirir.
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3. Kongre, çatışan tarafların iyi niyetlerini
göstererek taraflar arasında karşılıklı ilişkileri
düzenleyen 12 Mayıs 1997 tarihli barış anlaşmasını
esas alarak mümkün olduğunca acil bir şekilde
siyasi diyalogun başlatılması gerektiğini düşünmek-
tedir. Kongre, Rusya yönetimini siyasi aklını ve ba-
rışa yönelik iradesini ortaya koymaya davet edi-
yoruz. Kongre, savaşan tarafların tepedeki siyasi
liderleri arasında diyalog kurulması gerektiğini dü-
şünmektedir.

4. Kongre, Çeçenistan Cumhuriyeti yöneti-
minin 1992 anayasasına uygun olarak Çeçen halkı-
nın özgür iradesiyle yapılan seçimlerle değişti-
rilebileceğini, ancak bunun Çeçenistan'da Rus as-
kerlerinin varlığı ile uyumsuzluk arzettiğini düşün-
mektedir.

5. Kongre, uluslararası organizasyonların Çeçe-
nistan'da savaşın bitmesi ve barışın sağlanması sü-
recinde özel bir rol oynaması gerektiğini düşün-
mektedir. Uluslararası organizasyonlar sadece ta-
raflar arasında aracı olmakla kalmayıp tarafların
üzerine aldıkları yükümlülüklerin garantörlüğünü
de yapmalıdır. Bu kuruluşların tarafları barışa zor-
layacak aktif faaliyette bulunmaları gerekmekte-
dir.

6. Kongre, Prof. Ruslan Hasbulatov tarafından
önerilen barış planını, savaşan taraflar arasında
görüşmelerin başlatılması için başlansıç önerisi
olarak kullanılabileceğini düşünmektedir.

7. Kongre, iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve eşit-
lik temeline dayalı olarak birlikte yaşama ve kalıcı
barış istediğini tüm Rusya kamuoyunu duyurmak-
tadır. Biz Rusya halklarına Çeçenistan'daki savaşın
sona ermesi ve barış sağlanması için kararlı bir
şekilde harekete geçmeleri çağrısında bulunuyo-
ruz.

8. Kongre, Rusya'nın Çeçenistan'da yürüttüğü
savaşa karşı Avrupa politik çevrelerinin pasif tutu-
munu üzüntülü ile karşılamakta ve Çeçen-Rus ih:
tilafının yeterince anlaşılamadığını ve enforme
edilemediğini bildirmektedir. Bu Rus askerleri ve
özel servislerin savaş suçlarına karşı sessizliği teş-
vik etmekte, suçluların cezasız kalacağı havasını
oluşturmaktadır. Bu durum Rusya'ya suni olarak ih-
tilafı uzatma ve savaşın kamuoyunda suskunca ka-
bul edilmesine yönelik manipülasyonlar yapmasına
izin vermektedir.

9. Kongre, ABD'nin ve dünya topluluğunun ulus-
lararası terörizme karşı yürüttüğü mücadeleyi an-

layışla karşılarken bazı hükümetlerin anti-terör
kampanyasını etnik gruplar üzerindeki baskıları
gizlemek için kullanmasını kınamaktadır. Kongre,
grup yada devlet farkı gözetmeksizin politik amaç-
lara ulaşmak için terörist metotların kullanılma-
sının kabul edilmez olduğunu bildiriyor. Biz, terö-
rizmin Çeçen halkının kültürü, amaçları ve de



 

 

 

Çeçen direnişinin metotlarıyla uyum arzetmediğini
düşünmekteyiz.

10. Kongre, Avrupa Birliği üyelerine ve dün-
yanın diğer devletlerine Çeçen mültecilere yardım
etmeleri, onları savaş mültecileri, soykırım ve et-
nik temizlik kurbanları olarak tanımlanmaları ko-
nusunda çağrıda bulunuyoruz. Savaş bittikten son-
ra Çeçen mültecilerin büyük kısmının vatanına dö-
neceğinden hiç endişe duymuyoruz.

11. Konsre Ocak 2001 tarihinden itibaren,
ABD'deki trajik olayın sonucu olarak, Avrupa Kon-
seyi Parlamenterler Meclisi'nin Çeçenistan'daki in-
san haklarını korumaaltına almakiçin atılan adım-
lar yerine Duma-AKPM Ortak Çalışma Grubu bün-
yesinde siyasi manipülasyonlara dönüştürmesi eği-
timinden endişe duymaktadır. Kongre bu faaliyet-
lerin, ihtilafın uzamasına, dünya ve Avrupa kamu-

oyunun yanıltmasına neden olduğundan emindir.
Bu suni oluşumun ortadan kaldırılmasını tavsiye
ediyoruz.

12. Dünya Çeçen Kongresi, 2000 yılında Rus
istihbaratı tarafından tutuklanan Çeçenistan Mec-
lis Başkanı Ruslan Alihadciyev'in akıbetinin araş-
tırılması gerektiğini düşünmektedir.

Prof. Muhammed Şişani
Dünya Çeçen Kongresi Başkanı

Ajans Kafkas 31.10.2002

Ünlü Çeçen komutan Şamil Basayev'in Mos-
kova'daki rehine alma eyleminin sorumluluğunu
üstlendiği bildirildi. Kavkaz-Center'ın haberine
göre, Çeçenistan Devlet Güvenlik Komitesi'ne bağlı
Askeri Komite Başkanı Şamil Basayev, 23-26 Ekim
tarihlerinde Moskova'da yaşanan olaylardan Çeçe-
nistan Devlet Başkanı Aslan Mashadov'un haberinin
olmadığını bildirdi. Açıklamanın tam metnini daha
sonra yayınlayacak olan Kavkaz-Center, ön bilgi
olarak Basayev'in Moskova'daki rehine alma ey-
temini üstlendiği ve bu operasyondan Çeçenistan
Devlet Başkanı'nın haberdar edilmediğini söylediği
aktarıldı. Ajans Kafkas 01.11.2002

Rusya muhalefeti de "cinayet" dedi

Doktorlara tiyatro binasında kullanılan gazla
ilgili bilgi verilmediği için insanların ölüme terk
edildiğini belirten ve bunun bir cinayet olduğunu
kaydeden Yabloko Partisi, Moskova'daki son olay-
ların Çeçenistan'daki vahşi savaşın bitirilmesi ge-
rektiğini ortaya koyduğunu bildirdi. Rus parlamen-
tosunun önde gelen muhalif grubu Yabloko Partisi,
tiyatro baskını sırasında kullanılan gaz hakkında
doktorlara bilgi verilmediği için çok sayıda insanın
ölüme terk edildiğini bildirdi. İktidarın bu. konu-
daki tutumunun rehineler arasındaki ölü sayısına
artırdığını belirten Yabloko'nun bildirisinde yet-
kililerin tutumunun cinayetle eşdeğer olduğunun
altı çizilerek "Doktorlara maksimum bilgi verilseydi

 

sazdan ölenlerin bir çoğu hala yaşıyor olacaktı.
Kesinlikle diyebiliriz ki rehinelere yardımda tıbbi
desteğin organizesindeki eksiklik canilikle eşde-
ğerdir. İnsanların hayatlarını kurtaran doktorların
rehinelerin durumu ile ilgili maksimum bilgiye sa-
hip olmaları gerekirdi" denildi.

Litvanya'nın bağımsızlık lideri (Vytautas
Landsbersis, Ajans Kafkas Editörü Fehim Taş-
tekin'in sorularını cevaplandırdı .

“Asıl sorun Rusya'nın zihinsel mirasında"

Vytautas Landsbergis, Litvanya'nın özgürlük
lideri...Sovyetler Birliği dağılırken ülkesinin ba-
Sımsızlığını kazanma sürecinde önemli roller üst-
lenmiş bir politikacı. Onun için Litvanya'nın Du-
dayev'i demek de mümkün. 1932 doğumlu olan
Vytautas Landsbergis, müzik eğitimi aldı. 1990'da
Litvanya Cumhuriyeti Yüksek Konseyi'ne başkan
olduğunda Litvanya Müzik Akademisinde müzik
tarihi profesörüydü. 1975'te müzik dalındaki çalış-

o maları nedeniyle Litvanya Devlet Ödülü'ne layık
görüldü. 1988'de Litvanya bağımsızlık hareketi
Sajudis'e katıldı ve daha sonra Sajudis Parlamento
Konseyi Başkanlığı'na seçildi.1989'da SSCB Millet-
vekilleri Kongresi'nde Litvanya'yı temsil etti.
1990'da Litvanya Yüksek Konseyi Başkanlığı'na se-
çildi. Litvanya onun başkanlığında Rus ordusuna
direndi ve ba$ımsızlığını elde etti. 1992'deki Par-
lamento seçimlerinde milletvekili oldu ancak
Sajudis'in parlamentodaki yenilgisi üzerine muha-
lefette kaldı. 1993'te kurulan Litvanya Muhafaza-
kar Partisi başkanlığına getirildi. 1995'te ikinci kez
parti başkanı oldu.1996'da tekrar parlamentoya
girdikten sonra Parlamento Başkanlığı'na seçildi.
2000'de anılarını kaleme aldığı "Lithuania: Inde-
pendent Again'adlı kitabını yayınlayan Lands-
bergis, parlamento üyeliğini ve Muhafazakar Parti
Başkanlığı'nı hala sürdürüyor. Landsbersis, Çeçen-
lerin durumunu çokiyi anlayan bir lider olarak Ko-
penhag'daki Dünya Çeçen Kongresi'ne katılarak dü-
şüncelerini paylaştı.

28 Ekim'de Radisson SAS otelinin lobisinde
kendisiyle özel bir röportaj gerçekleştirdik. İşte
tecrübeli liderin Çeçenistan ve Kafkasya üzerine
söyledikleri:

Rus-Çeçen sorununa yaklaşımınızı omerak
ediyoruz. Siz bu sorunu nasıl görüyorsunuz?

Bu insanların kafalarının içerisindeki bir sorun-
dur. Önce insanların bu meseleyi kendi iç dünyala-
rında halletmeleri gerekiyor. Öncelikle taraflar
“düşman” kavramından kendilerini kurtarmaları ka-
çınılmazdır. Burada birinci dereceden sorumluluk
Ruslara düşüyor. Bu durumdan çıkmanın yolu

— karşılıklı oturup konuşmaktır. Karşılıklı öldürmenin
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sonu yok. Siz Rusları öldürürsünüz, Ruslar da gelir
sizin köyünüzü basar. İnsanların birbirini öldür-
mesiyle hiçbir yere varılamaz. Karşılıklı öldür-
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menin tek sonucu daha fazla düşmanlık ve intikam
duygularının artmasıdır.

Bu zihinsel çıkmazın ve düşmanlık duygusunun
oluşmasında asıl sorumlu kim sizce?

Burada sorumlu miras kalan Rus menta-
litesidir. Bu nedenle onların Çeçenlerin bir millet
olarak aynı haklara sahip olduklarını kabul et-
meleri çok zor. Teorik olarak Çeçenlerin Rusya
Federasyonu'ndan ayrılmaları durumunda diğer
milletlerin de aynı şeyi isteyeceğini söyle-
mekteydiler.

Şöyle 1989-1990'lara doğru gittiğimizde şunları
duyuyorduk: "Sovyetler Birliği coğrafyasında yer
alan milletler kendi kaderlerini tayin etme hak-
larını kullandıklarında tüm milletler arasında savaş
ve çatışma çıkacak." Bu nedenle milletlerin yeni-
den bağımsızlıklarını kazanamayacakları söylendi.
Bu sürecin Sovyetler Birliği coğrafyasında domino
etkisi yapacağı düşünülmekteydi. Sovyetler Birliği
egoistçe davranarak bununla emperyal emellerini
devam ettirmeyi amaçladı. Sovyet liderleri, Sov-
yetler Birliği ihtişamının dağılmasıyla sona erecek
olan bağımsızlık talepleriyle ilgili olayların batılı
büyük güçlerden onay alacağını biliyorlardı.Ancak
Sovyetler Birliği dağıldığı zaman otomatik olarak
hukuken ülkelerin kendi kaderlerini tayin etme du-
rumu ortaya çıktı. Ülkeler bağımsızlıklarını ka-
zandı ama denildiği gibi korkunç şeyler olmadı.
Kafkasya için de yeni bir düzenlemeler yapmak
mümkün.

Sizin hikayenizle Kafkasya'nınki biraz farklı.
Sözgelimi sizin bağımsızlık hareketiniz batıdan ve
uluslararası kamuoyundan destek görürken aynı
şey Çeçenistan için söz konusu olmadı. Onlar
Çeçenistan da destekleyebilirler. Fakat des-
teklemediler...

Elbette birçok etkileyici faktör ortaya çıktı.
Her şeyden önce Rusya'nın çıkarları Çeçenistan'ın
kendi kaderini belirleme hakkına üstün geldi.

Bu durumda Çeçenler ne yapabilirler?

Rus birlikleriyle savaşarak lokal bağımsızlıkla-
rını yeniden kazanabilirler. Bunun olması için de
hem Rusya'nın iç kamuoyunda hem de uluslararası
kamuoyunun ciddi zihinsel değişime u$raması
gerekiyor.Çeçenistan'a karşı çifte standart politi-

-kaları bu şekilde devam ettirilemez. Bu durum
zamanla eleştiri oklarını da üzerlerine çekecektir.
Tabi bir taraftan da Rusya kamuoyunda savaş
karşıtı cephe de giderek büyüyor. Çünkü savaşın
verdiği kayıplar giderek artıyor. Savaşın sürdürül-
mesinin saçma olduğu yönünde bir düşünce yay-
gınlık kazanmaya başladı. Devlet bu konuda oluşan
hassasiyete rağmen bir adım atmazsa halkın vic-
danı bunu kabullenemeyecek ve bugün olmazsa
yarın, belki 3, belki de 5 yıl sonra bu savaşın an-
tamsızlığına tepkisini koyacaktır. Yani savaşın bit-
mesi için kamuoyu baskısı ortaya çıkacaktır. İn-
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sanlar bu meselenin halli için daha ne kadar insan
ölecek diye soracaklardır.

Zaten 100 bin insan öldü..

Şimdilik...Fakat daha ne kadar insan öldürü-
lecek. Bu gidişat nerede duracak? 400 bin insan
öldürüldüğünde ne olacak? Bu tür şeyler hiç
olmamış deil. Biz o zaman durup düşüneceğiz ve
bu kadar insan öldü de neyihallettik diye kendi
kendimize soraca$ız.

Şayet bir senaryo ortaya koymak gerekirse |
Kafkasya'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Rusya ya bütün Kafkasya'yı kaybedecek yada
Kafkasya ile ilişkilerinde daha esnek ve kabul edilir
bir politikaya gidecektir. İkincisini tercih ettiğinde
Kafkasya'da daha uzun süre kalmayı başarabilir.

Fakat Moskova'daki rehine eylemine düzen-
lenen baskınla Rusya'nın hangi politikaları tercih
edeceğine ilişkin bir ipucu çıkmadı mı dersiniz?

Tabi şu anda Rusya oyunu kendi aleyhine oy-
nuyor.

Tiyatro binasında yüzlerce insanın ölmesibize
olacaklara ilişkin bir fikir verdi zaten...

0 insanları kim öldürdü?

Sizce kim öldürdü?

Hadiseye bakmamız gerekiyor. Bu olayın
kamuoyunda açıklığa kavuşması şart. Ancak resmi
açıklamalar ve yoğun propagandalarla kamuoyu
etki altındabırakılmıştır. Ama kamuoyu şunu sor-
malıdır: Teröristler tarafından rehinelere ateş açıl-
mış mıdır? 150 kişiyi öldüren teröristler midir?

Tekrar Rusya'nın Kafkasya ve Çeçenistan poli-
tikalarına dönecek olursak, çıkışı nerede görüyor-
sunuz?

Rusya hala 19. yüzyılın kolonizatör mantı$ıile
hareket ediyor. Milletleri önce birbirlerine düşü-
receksin ardından oraya kendi otoriten altında ba-
rışı getirmeye gideceksin. Azeri-Ermeni ve Gürcü-
Abhaz savaşında görüldüğü gibi. Rusya bu po-
litikalarla oyunun bir parçası olarak o bölgelerde
kalabilir. Ama bu politikaların modasının çoktan
geçtiğini de söylemek durumundayız.

Bu zor dönemeçte Çeçenler için sizin favori
öneriniz nedir?

Yapılacak birinci iş çatışmaların sona erdiril-
mesidir. Karşılıklı diyalogun sağlanması ve ateşkes
için uygun bir zeminin oluşturulması gerekiyor. Ve
ardından barış görüşmeleri için uygun bir atmos-
ferin oluşturulması için çalışılmalıdır.

Kopenhag'daki Dünya Çeçen Kongresi Rus-
Çeçen savaşının barışçıl yollarla çözülmesine kat-
kıda bulunabilir mi?

Umarım ki yardımcı olur. Elbette etkilerini gö-
receğiz. Bu konferans kimsenin görmek istemediği,
bakmanın bile korkunç sayıldığı bir gerçede dikkat

 



 

 

  
 

çekti. Neticede insanlar bu felaket sonucunda

uyanacaklar. Birileri çıkacak ve neden uluslararası
organizasyonların bu korkunç felaketi durdur-
madığını, Çeçenistan'da neden insan haklarını ko-
rumaya çalışmadığını soracaktır.

Putin, Çeçen Kongresi'ne izin verdiği için Dani-
marka'yı protesto etti ve AB-Rusya Zirvesi Kopen-
haş'dan Brüksel'e kaydırıldı. Moskova'daki olay-
tarın Rusya-Avrupa ilişkilerine yansımalarını nasıl
göreceğiz?

Diplomasinin kendi kuralları var. Sonuçta bir
yıllık perspektifle düşünelim, 2003 yılının sonunda
bu ilişkiler ne yönde şekil alacak? Şimdi Putin'in
Kopenhag yada Brüksel'e gitmesinin çok fazla bir
önemi yok. Asıl olan bitmeyen bir savaşın var-
usıdır. Bu anlamsız savaşın bitirilmesi birinci dere-
ceden önemli meseledir. Birileri bu savaşı sür-
dürmekisterken birileri de durdurmaya çalışıyorsa
işte bu güzel olandır.

Son olarak hükümetinizin Çeçenistan politi-
kasını sormak istiyorum...

Bu benim hükümetim değil. Biliyorsunuz ben
muhalefetteyim. Onlar solcu, eski komünistler.
Rusya konusunda dikkatli davranıyorlar. Moskova'yı
kızdırmaktan kaçınıyorlar. Ama bu tamamen Rus-
yanın politikalarını onayladıkları anlamına gel-
miyor. Rusya'nın yanlışlıklarını açık bir şekilde
eleştirmeseler de övgüde de bulunmuyorlar.

Sayın başkan vakit ayırdığınız için teşekkür
ederim.

Fehim Taştekin, Kopenhag Ajans Kafkas 7.11.2002

Strasbours'tan Rusya'ya bir kötü haber daha

Strasbourg'taki Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi, yeni bir ara kararla Tiflis'te tutuklu bulunan
8 Çeçenin Rusya'ya iadesi ile ilgili davanın 26
Kasım'a kadar dondurulmasınıistedi.

Tutuklu Çeçenlerin avukatları tarafından
yapılan müracaatı değerlendiren mahkemetelafisi
zor zararların önlenmesi amacıyla Rusya'nın bu
kişilerle ilgili ileri sürdüğü suçların varlığını ispat-
layacak belgeleri göndermesi için iki kez yürüt-
menin durdurulmasıistemiyle karar almıştı.

Ayrıca mahkeme Gürcistan ve Rusya'dan 24
Kasım'a kadar tutukluların iadesine gerekçe
yapılan belgelerin Strasbourg'a ulaştırılmalarını
istedi. Bu bilgilerin ulaşması üzerine davanın
tekrar öncelikli olarak ele alınacağı kaydedildi.

Ajans Kafkas 7.11.2002

BM heyeti Abhazya yolcusu

Barış operasyonlarından sorumlu BM Genel
Sekreteri Yardımcısı Jean-Marie Guğhenno baş-
kanlığındaki bir heyet, temaslarda bulunmak üzere
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Abhazya'ya gidiyor. 9-10 Kasım tarihlerinde So-
hum'da görüşmeler yapacak olan heyet Abhazya
Başbakanı Anri Cergeniya'nın yanı sıra Devlet Baş-
kanı Yardımcısı Valeriy Arşba, Dışişleri Bakanı Ser-
sey Şamba ve Meclis Başkanı Nuszar Aşuba ile bir
araya gelecek. Bölgedeki Rus Barış Gücü Komutanı
Aleksandr Yevteyev ile de bir görüşme yapması
beklenen heyet 11 Kasım'da Gal bölgesine geçerek
incelemelerde bulunacak. Gal Bölgesi Yönetici
Ruslan Kişmariya ile yapılacak toplantının ardından
Abhaz gazetecilerle bir araya gelinecek.

Ajans Kafkas

Polonya'dan Çeçen resti

Polonya, Rusya'nın bu ülkede faaliyet gösteren
Çeçen enformasyon merkezlerinin kapatılması no-
tasına aldırmadı.

Daha önce Çeçen enformasyon merkezlerinin
kapatılması yönünde birkaç kez protesto notası
alan Polonya, Moskova'daki rehine alma eyleminin
ardından verilen notaya da olumsuz karşılık verdi.

Polonya Devlet Başkanı Aleksandr Kvasnevskiy
"Çeçen enformasyon merkezleri Polonya kanun-
larına uymaya devam ettiği sürece onları kapat-
mak için bir nedenimiz yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki Po-
lonya büyükelçisini çağırarak, "terörizme destek
veren ve propaganda faaliyetinde bulunan" Çeçen
enformasyon merkezlerinin kapatılması için nota
vermesi üzerine bir açıklama yapan Kvasnevskiy,
Polonya yönetiminin bu merkezlerin faaliyetlerini
yakından takip ettiğini belirterek "Eğer bu mer-
kezlerin Polonya kanunlarına aykırı faaliyet yap-
tığına dair bir delil ortaya çıkarsa en şiddetli
tedbirleri alacağız" dedi.

Hem birinci Çeçen-Rus savaşı sırasında hem de
ikinci savaşta Çeçen enformasyon merkezleri Po-
lonya'da çalışmalarını sürdürdü. Bu ülkede şu anda
biri Varşova, diğeri Krakov'da olmak üzere.iki
Çeçen enformasyon merkezi bulunuyor.

Ajans Kafkas

AP milletvekilleri barış eylemine hazırlanıyor

Avrupalı parlamenterler AB-Rusya zirvesine
katılacak olan Vladimir Putin'i eylemle karşı-
layacak. Parlamenterler Çeçenistan'da barışçıl çö-
züm için seslerini yükseltecek.

Ben Çeçen'im diyen sığınıyor

Almanya'ya ekim ayında "ben Çeçenim" diyerek
sığınanların sayısı 215.

DW'nin Almanya İçişleri Bakanlığı'nın iltica
kayıtlarına dayanarak aktardığı bilgilere göre
geçen Ekim ayında iltica talebi ile resmi ma-
kamlara müracaat edenler bir önceki aya göre
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ikiye katlandı. Ekim ayında 275 kişi kendisini
Çeçen olarak tanıtarak Almanya'da iltica talebinde
bulundu. Çeçenler ise müracaat edenlerin
hepsinin Çeçen olmadığını, Çeçenlerle hiçbir ilgisi
bulunmayan başka ülke vatandaşlarının hatta bazı
Rusların “Ben Çeçen'im" diyerek iltica talebinde
bulunduğunu söylüyor.

Ajans Kafkas 7.11.2002

"Vahşi savaş bitirilmeli"

Bildiride son yaşanan olayların Çeçen soru-
nunun derhal çözülmesinin önemini bir kez daha
ortaya koyduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Bu olaylar, Çeçenistan'daki silahlı çatışma, işken-
ce, ortadan kaybolmalar, toplu infazların acil
olarak. çözülmesinin önemini ortaya koydu. Kı-
sacası, bütün bir halkı silip süpürmekte olan vahşi
bir savaşın acil olarak bitirilmesi gerektiğinin
önemi ortada." Rus Parlamentosu'nun alt kanadı
Duma, 29 Ekim'de Yabloko tarafından önerilen
saldırı kararının yerinde Olup olmadığının
araştırılmasına ilişkin karar tasarısını reddetmişti.

Ajans Kafkas 8.11.2002

Rehineler dava açıyor

Moskova'da Çeçen eylemciler tarafından re-
hine alınanlar arasında yer alan 12 Ukraynalı mad-
di ve manevi zarara u$radıkları gerekçesiyle hem
Rusya hem de kendi ülkeleri aleyhine tazminat
davası açmaya hazırlanıyor.

30 rehineden 12'si Rusya güvenlik güçleri ve
UkraynaDışişleri Bakanlı$ı aleyhine dava açılması
için Ukrayna Vatandaşlarının Haklarını Korumak
İçin Uluslararası Lig Başkanı Eduard Bagirov'a baş-
vurdu. Rusya'yı operasyonda zehirli gaz kullanmak-
la suçlayan rehineler 10 milyon dolar tazminat
istiyor.

Basirov da tazminat davasının kazanılabilece-
Sini ancak istenen paradan daha azının verilebi-
leceğini kaydetti. Bu arada Ukrayna hükümetinin
rehinelere 500 dolar ödeme konusunda taahhütte
bulunduğu ve bunlardan 6'sının vaat edilen parayı
kabuletti$ibildirildi.

AjansKafkas 12.11.2002

AB-Rusya zirvesinde Çeçen tartışması yaşandı
AB Dönem Başkanı Danimarka'nın Başbakanı

Rasmussen, Rusya'nın Çeçen Kongresi'ni bahane
ederek Danimarka'ya baskı yapmasını eleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rasmussen'e,
“Sizleri uyarıyorum" diye karşılık verdi.

Putin, "Çeçenistan'da terörü kazırken halkı yok
ediyorsunuz" yorumuna çok sinirlendi. Avrupa Bir-
liği ile Rusya arasındaki zirveye yine Çeçenistan
damgasını vurdu.
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Onuncusu Brüksel'de dün yapılan zirvenin basın
toplantısı (Obölümünde AB dönem başkanı
Danimarka'nın Başbakanı Anders Fogh Rasmussen
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çeçenistan
konusunda atıştılar. Ramussen, Çeçenistan'daki
soruna Siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini
vurgularken, Moskova'nın Çeçen Kongresi'ni bahane
ederek Danimarka'ya baskı yapmasını eleştirdi.

"Üzülerek müşahede ettik ki, Rusya, Kopen-
has'da 28-29 Ekim'de yapılan Dünya Çeçen Kong-
resi'nin iptali için gayri kanuni bir talepte bulundu"
dedi. Danimarka Anayasası'na göre düşünce ve
toplantı özgürlüklerinin teminat altında olduğunu
söyleyen Rasmussen'e Putin, "Sizleri uyarıyorum"
diyerek karşılık verdi. AB'yi ima ederek "terörist-
lere" hoşgörülü davranılmaması gerektiğini söyle-
yen Rus lider Vladimir Putin, bunun bir zayıflık işa-
reti olarak algılanabileceğini söyledi.

Zirve devam ederken aralarında çok sayıda
Avrupalının da bulunduğu bir grup, Avrupa Konsey
binası önünde Rusya aleyhine bir gösteri dü-
zenledi.

Putin'i sinirlendiren soru

Bir gazetecinin “Çeçenistan'da terörün kökünü
kazırken Çeçen halkını yok ediyorsunuz" yorumuna
çok sinirlenen Putin, zaman zaman kontrolünü kay-
betti. Çeçenlerin tekrar "hilafeti" kurmak istedik-
lerini iddia eden Putin, bu grupların başarılı ol-
maları durumunda bütün Hıristiyanları hatta Müs-
(üman olmayanları öldüreceklerini savundu. Soruyu
soran gazeteciye dönerek "Bu insanlar ile anlaşmak
isterseniz, inancınızı inkar etmeniz gerekecek"
diyen Putin sinirli bir şekilde "Eğer inançlara nasıl
saygı gösterilmesi gerektiğini görmek istiyorsanız
Moskova'ya gelin" dedi.

Siyasi bir çözümden yana olduklarını iddia
eden Putin, Çeçenistan Devlet Başkanı Aslan Mas-
hadov ile masaya oturamayacaklarını söyledi.
Moskova, Çeçen halkı tarafından tanınmayan Rus
yanlısı hükümeti muhatap olarak kabul ediyor.

- Bu arada diplomatik kaynaklar, daha önce.
Kopenhag'da yapılaca$ı duyurulan; ancak Dünya
Çeçen Kongresi'ne Rusya'nın tepki göstermesi üze-
rine alelacele Brüksel'e alınan zirvede hala Ko-
penhag'da tutuklu bulunan Çeçenistan Devlet Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Zakayev konusunun gün-
deme geldiğini belirttiler. Ancak konuyla ilgili ay-
rıntı vermekten kaçındılar.

Rasmussen: Başarılı Zirve

Terörizmin kınandığı: zirvede, AB'ye 2004'te
katılmaları öngörülen Litvanya ve Polonya'nın
arasında kalan Kaliningrad bölgesinde yaşayan Rus-
ların konumu ve geçiş hakları konusunda bir "eylem
planı" üzerinde mutabakat sağlandı. Rasmussen,

     



 

 

 

 

Çeçenistan konusundaki aşikar görüş farklılığına
ragmen zirveyi başarı olarak nitelendirdi.

Zirvenin ardından NATO Genel Sekreteri Lord
Robertson ile bir araya gelen Putin, NATO'nun Do-
Su Avrupa istikametinde genişlemesinin Mosko-
va'nın güvenlik çıkarlarını tehdit etmemesi ümidini
dile getirdi. Robertson ise, böyle bir durumun söz
konusu olamayacağını söyledi. Robertson, NA-
TO'nun gelecek hafta Prag'da yapılacak toplan-
tısında 7 orta Avrupa ülkesinin ittifaka davet edil-
mesinin Rusya'yı tehdit etmediğini söyledi.

Ajans Kafkas 16.11.2002

ABD: Çeçenistan'da en iyisi siyasi çözüm

Amerikan yönetiminin ulusal güvenlik danış-
manı Condoleezza Rice, Çeçenistan'daki çatış-
manın en iyi çözümünün, Çeçen halkının meşru İs-
teklerini göz önüne alacak siyasi çözüm olacağını
söyledi. Washington'da basın toplantısı yapan
Rice, “Çeçen sorunun en iyi çözümüsiyasi olanıdır.
Bu çözüm, Çeçenlerin meşru arzularını hesaba
katacaktır" dedi. Rice, Çeçenistan'ın Rusya'nın
parçası olduğunu da belirterek, "Rusya'nın parçası
ama, etnik grupların özel kültürel bağlarının ol-
duğu, arzu ve emellerinin bulunduğu bir parça"
diye konuştu.

Ajans Kafkas 19.11.2002

Rus gemisi kaçırıldı

Rusya'nın Japon Denizi'nde, uzakdoğu kıyı-
larının yaklaşık 400 mil açıklarında, uluslararası
sularda, silahlı bir grup bir Rus balıkçı gemisini ele
geçirdi. Bölgedeki kıyı koruma yetkililerinin
açıklamasına göre, Vladivostok kenti açıklarında
uluslararası sularda bulunan ve balıkçılık yaptığı
bildirilen gemide yaklaşık 20 kişilik personel görev
yapıyor. 19.11.2002 / ntvmsnbc

OPCW, ölümcül gazın peşinde

RUSYA'YA GAZ SORUSU

Merkezi Amsterdam'da bulunan Uluslararası
Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW),
Rusya Federasyonu'nun Moskova'daki rehine eyle-
mini sona erdirmek için kullanılan gaz hakkında
bilgi istedi.

Batılı doktorlar ve kimyasal silah uzmanların
bilgilerine dayanarak Rusya Sağlık BakanlıSı'nın
operasyonda fentalin gazı kullanıldığına dair açık-
lamanın gerçekçi olmadığını bildiren OPCW, çok
sayıda insanın ölmesinin gerçeklerin gizlendiği

sonucunuçıkardığını kaydetti.

OPCW'nun açıklamasına göre Rusya gaz ile
ilgili gerçeği açıklamaması durumunda 147 devle-

DW

tin üye olduğu örgütün uluslar arası komitesi
karşısında hesap vermek durumunda kalacak.

Ajans Kafkas 25.11.2002

"Çeçenistan iç meselemdir" sözüne sürpriz

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Walter
Schwimmer'in ardından Amerika'nın Moskova Bür-
yükelçisi Aleksandr Vershbow da Çeçenistan'ın
Rusya'nın iç meselesi olup olmadığı konusunda
Rusya'yı rahatsız edecek açıklamalar yaptı.
Schwimmer, "Çeçenistan'ın Rusya'nın bir iç me-
selesi olmadığını" söylerken Bush-Putin görüşmesi
hakkında bilgiler veren Vershbow da “Çeçenistan'ın
hem iç hem de dış mesele olduğunu" söyledi.
Vershbow, Moskova istediği takdirde Çeçenistan'ın
normalleştirilmesi sürecine katkıda bulunabi-
leceklerini belirterek, "Çeçenistan meselesindeki
uluslararası terörist unsurlarla baş etmek için şu
an bile çok şey yapmaktayız ve daha fazlasını
yapmaya hazırız" dedi. Ekho Moskwy'ye demeç
veren Vershbow, "ESer Rusya, Çeçenistan'daki
durumun normalleşmesi için yardım isterse, biz de
ne yapabileceğimizi memnuniyetle değerlendir-
meye alırız" dedi. Sankt-Petersburg yakınlarındaki
Puşkin şehrinde gerçekleşen Bush-Putin görüşmesi
hakkında bilgiler veren Amerikalı diplomat, "Ame-
rikan başkanı terörizmle karşı sert önlemler alarak
baş etmeye çalışırken aynı zamanda problemin po-
Utik çözümünün de sözkonusu olabileceğini söy-
lemiştir" dedi.

Ajans Kafkas 26.11.2002

Basayev'in tehdidine Kremlin yorumu

Rusya, birkaç gün önce NATO liderlerine bir
mektup göndererek Çeçen topraklarından çekil-
mesi ve barış görüşmelerini başlatması için Mos-
kova'ya baskı yapılmasını isteyen Çeçen komutan
Basayev'in Rusya içerisinde eylem yapma teh-
didinin Rusya-NATO yakınlaşmasına yarayacağını
savundu. Kremlin'in Çeçenistan konusundaki söz-
cüsü Sergei Yastrzhembsky, "Rusya'ya karşı terör
eylemleri yapma tehdidinde bulunan Basayev'in
açıklaması sadece Rusyaile NATO'nun birleşmesine
yarayacaktır" dedi. Basayev mektubunda "Çeçen
mücahitler, saldırgan ülkenintopraklarında eylem
yapmak için tam hakka ve olanaklara sahiptirler.
Rus topraklarındaki tüm askeri, sanayi ve stratejik
tesislerin, kime ait olursa olsun bizim meşru askeri
hedefimiz olduğu konusunda uyarıyoruz" demişti

Ajans Kafkas 26.11.2002

Tiflis'ten Abhaz-Gürcü sorunu için özel tim

Gürcistan Abhaz-Gürcü sorunu için özel bir ça-
Uşma grubu oluşturuyor. Gürcistan Milli Güvenlik
Konseyi bünyesinde çeşitli devlet dairelerinin
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temsilcilerinin de yer alacağı özel srup Abhaz-
Gürcü sorununa ilişkin analitik çalışmalar
yapmakla yetinmeyip Abhazya ile direk görüşme
yetkisine sahip olacak.İnterfax'ın aktardığı bilgile-
re göre özel bir program çerçevesinde çalış-
malarını yürütecek olan gruba Gürcistan Ulusal
Güvenlik Konseyi Sekreteri Tedo Japaridze baş-
kanlık edecek. Ajans Kafkas
28.11.2002

Gal'de askeri rotasyon

Abhaz-Gürcü çatışma bölgesinde Bağımsız
Devletler Topluluğu şemsiyesinde görev yapan Rus
askeri birliği bugün rotasyona gidiyor.Gal'de görev
alacak olan Kuzey Kafkas Askeri Bölgesi'ne bağlı
527. motorize piyade birliğinin bugün Oçamçıra'ya
ulaşması bekleniyor. Gelen birlik Gal'deki 558.
Motorize Piyade Birliği ile yer değiştirecek. Rotas-
yonun Üç gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Ajans Kafkas 28.11.2002

Ray endişesi

Bu arada demiryollarının bakımsız ve eski ol-
ması nedeniyle olası kazalara önlem olarak askeri
birliği taşıyan trenin olabildiğince yavaş yol aldığı
bildirildi. Rus Barış Gücü Komutanı Aleksandr
Yevteyev, . Abhazya'daki demir yollarının duru-
mundan endişe duyduklarını belirterek “Trenin
raylardan çıkması ihtimali nedeniyle birliğin
güvenliği konusunda endişelerimiz var. Bu nedenle
tren en düşük hızda(saatte 10 kilometre) yol
alıyor" dedi. Bu konu dün Abhazya Başbakanı Anri
Cergeniya ile yapılan bir toplantıda da ele alındı.

Ajans Kafkas

Beyaz Saray'a Çeçenistan brifingi

Çeçenistan'da Barış İçin Amerikan Komitesi,
Beyaz Saray yetkilileriyle bir araya gelerek Da-
nimarka'da tutuklu bulunan Çeçenistan Devlet
Başkanı Özel Temsilcisi Ahmet Zakayev'in du-
rumunu ve Çeçen sorununu görüştü.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin temsilcilerinin
katıldığı Ove Başkanlık Güvenlik oDanışmanı
Condoleeza Rice'ın başkanlığını yaptığı toplantıda
ağırlıklı oOolarak OZakayev konusu tartışıldı.
ABD eski Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski,
Salı günü yapılan toplantıda Danimarka adalet sis-
teminin Zakayev davasındaki dikkatsizliğini eleş-
tirdi. Zakayev'e mütercim olarak görevlendirilen
kişinin Rus büyükelçiliği ile bağlantısının çıkmasına
işaret eden Brzezinski "Bu ya aptallığın ya da
Danimarka adalet sisteminde Ruslarla işbirliği
yapan birinin olduğunun göstergesidir. Şunu vur-
gulamakistiyorum ki bu dava tamamen politiktir"
dedi. Zakayev'in serbest bırakılmasını isteyen
Brzezinski, Danimarka'nın iftihar ettisi bir hukuk
geleneğinin bulunduğunu ve kendilerini yanılt-
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mayacağını umduklarını kaydetti. Çeçenistan'da
Barış İçin Amerikan Komitesi Başkanı Glen E.
Howard ise, Amerikan yönetiminin Çeçenistan'da
politik çözümü desteklediğini ve Zakayev'in deÇe-
çenistan'da barışı öngören "Liechtenstein Planı'nın
hazırlayıcılarından biri olduğunu - belirterek "Biz
Zakayev'in tutuklanmasıile ilgili kaygılarımızı dile
getirdik. Çünkü o Çeçen barış. sürecinde merkezi
bir rol üstlenmiştir" dedi. Bu arada dün Avrupa
Konseyi Çeçenistan Raportörü Lord Judd, İngiltere
Dışişleri Bakanı Jack Straw ile Zakayev meselesini
konuştu. Ajans Kafkas 28.11.2002

Yeni Başbakan Gaguliya.

Abhazya Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba, gö-
revden aldığı Anri Cergeniya'nın başbakan olarak
Gennadi Leonidoviç Gaguliya'yı atadı. Bir hafta
içerisinde hükümeti kuracak olan Gaguliya daha
önce de Abhazya Başbakanlığı görevini üstlenmişti.
Leonidoviç Gaguliya, 1948'de Gudauta'ya bağlı
Likhni yerleşim merkezinde doğdu. 1972'de Beyaz
Rusya Politeknik Enstitüsü'nü bitirdi. Abhazya'da
çalışma hayatına inşaat sektöründe başladı. 1977-
1986 yılları arasında Ritsa Yemek Fabrikası'nda
yöneticilik yaptı, Eylül 1986'da ise Guatua Bölge
Tüketim Şirketi'ne yine yönetici olarak atandı.
1991'de Abhazya Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler
Komitesi Başkanlığı'na getirildi.

1992-1994'te Abhazya Bakanlar Konseyi Başkan
Yardımcılığı görevini üstlendi.  1995-1998'de
Abhazya'ya başbakan oldu. Mart 2002'de Başkan
Ardzınba tarafından Sanayi ve Ticaret Odası
Başkanlığı'na atandı. Gaguliya, evli ve iki çocuk
babası.

Ajans Kafkas 29.11.2002

Almanya'dan Çeçenistan Tepkisi

“Rus Ölüm Timleri İş Başında"

Almanya'nın önde gelen insan hakları örgüt-
lerinden Uluslararası İnsan Hakları Birliği (IGFM),
23-26 Ekim tarihlerinde Moskova'daki Dubrovka ti-
yatrosunda meydana gelen rehine alma eyleminin
ardından Rus ölüm timlerinin Çeçenistan'da sivil
halka karşı terör eylemleri gerçekleştirdiğini açık-
ladı.

Örgüt Frankfurt'ta dün bir toplantı düzen-
leyerek Çeçenistan'da sivillere karşı işlenen cina-
yetleri ve terör olaylarını gündeme getirdi. IGFM
tarafından yapılan açıklamada "Moskova'daki re-
hine alma olayından sonra Rusların 'Ölüm timleri'
Çeçenistan'da sivil halkı terörize ediyor" denildi.

IGFM, Rus özel timlerinin birçok evi temeline
yerleştirilen bombalarla havaya uçurduğunu, özel
timin maskeli olarak gece yarılarında Çeçenlerin
evlerine baskınlar düzenlediğini ve içeride bulunan
kadın, erkek, ve çocukları aşa$ıladığını kaydetti.
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Gençlerin nedensiz tutuklanarak bilinmeyen

yerlere götürülüp işkenceye maruz bırakıldığını ve
daha sonra bu insanların cesetlerinin terkedilmiş
olarak bulunduğunu kaydeden |IGFM, "Yargısız
olarak infaz edilenler arasında Rus ordusunda gö-
rev yapmış genç Çeçenlerin sayısı da az değil. Son
bir ay içerisinde tutuklanan. Çeçenler arasından
kaybolanların listesine 100 kişi daha eklendi"

denildi.

Ajans Kafkas 29.11.2002

3 Çeçen Ruslara iade

Gürcistan Sonunda Teslim Ediyor

Gürcistan, başkent Tiflis'te tutuklu Çeçenler-
den üçünü Rusya'ya teslim ediyor. Gürcistan
Başsavcısı Nugzar Gabriçidze, geçen Ağustos'ta
Gürcü sınırını geçerken yakalanan 8 Çeçenden
üçünün Rusya'ya iade edilmesine karar verdi.
Rusya'ya iade edilecek tutukluların Gelagayev,
Alhanov ve Elhaciyev soyadlı Çeçenler olduğu
öğrenildi. 6 Ekim'de Chisineau'da yapılan Bağımsız
Devletler Topluluğu zirvesinde Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin ve Gürcistan Devlet Başkanı
Eduard Şevardnadze arasında 8 Çeçenin iadesi
konusunda mutabakat sağlanmış ancak Çeçenlerin
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurması
üzerine iade süreci dondurulmuştu.

AİHM'nin 26 Kasım'da iadeler konusundaki me-
morandumunu kaldırması üzerine Çeçenlerin tes-
limi meselesi Eduard Şevardnadze ve başsavcılığın
vereceği karara kalmıştı. Bugün tutuklulara
bildirilmesi beklenen mahkeme kararına karşı
temyize gitme ihtimali sözkonusu.

Ajans Kafkas 29.11.2002

Redgrave'den Zakayev'e özel fon

Danimarka'da tutuklu bulunan Çeçenistan
Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Ahmet Zakayev'in
mahkeme masrafları ünlü İngiliz aktris Vanessa
Redgrave tarafından karşılanacak. Ekho Moskvı
radyosuna bir açıklama yapan Rederave, Zaka-
.yev'in hukuki haklarının korunması için yapılacak
masrafları kendi üzerine aldığını söyledi. Ayrıca
Zakayev için önümüzdeki hafta özel bir fon
oluşturulacağı ve burada biriken paralarla mah-
keme giderleri ve diğer ihtiyaçların karşılanacağı
belirtildi.

Ajans Kafkas 29.11.2002

Cergeniya görevden alındı

Abhazya Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba,
Başbakan Anri Cergeniya'yı görevinden aldı.
Abhaz kaynaklara göre Cergeniya, 2002 bütçe
kanunun gereklerini yerine getirememesi ve kış
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hazırlıklarını yapamaması nedeniyle koltuğundan
oldu. Cergeniya'nın yerine Gennadi Gaguliya
atanırken Ardzınba, yeni kabine oluşturuluncaya
kadar mevcut hükümet üyelerinin çalışmalarına
devam etmelerini istedi. Gaguliya'dan bir hafta
içerisinde hükümeti kurması istendi.

Ajans Kafkas 29.11.2002

Abhazya'nın Yeni Başbakanı Pro-Rus Politikasına
Devam Dedi

Abhazya'nın yeni atanan başbakanı Genadi
Gagulia'nın Rus vatandaşlığı var. Gagulia 29
Kasım'da İnterfax'a Abhazya yasalarına göre çifte
vatandaşlığın mümkün olduğunu söyledi; "Abhaz
nüfusun yüzde yetmişinden fazlası Rus vatandaşlığı
aldı, bu da Cumhuriyetin siyasi ve ekonomik
yaklaşımına yardım etmemekle kalmıyor, büyük
darbe vuruyor.” dedi. 1995 - 1998 yılları arasında
başbakanlık görevinde bulunan Gagulia “Ben istifa
ettiğimde medyada Abhazya'nın pro-Rus başba-
kanının görevi bıraktığını söyleyen bir çok haber
yer almıştı.

O zamandan beri ne Abhazya'nın politikası
değişti, ne de ben değiştim. Pro-Rus duyguların
daha da kuvvetleneceğine inanıyorum” dedi ve
ekledi: “Abhazya ile Rusya arasındaki ekonomik
bağları geliştirilmesi için katı kararlar alınması
zamanı gelmiştir”. Gagulia, Abhazya ile bazı Rus
bölgeleri arasındaki temasların önemli bir potan-
siyele sahip olduğunun da altını çizdi.

2002 Mart ayından beri Abhaz Sanayi ve
Ticaret Odasının başkanlığını yürüten Gagulia,
bundan önce de 1998'den beri Moskova'da yaşıyor
ve çalışıyordu. Başkan Yardımcısı Valerisy Arşba
yeni atanan başbakanı 2 Aralık'taki bir kabine otu-
rumunda duyuracak.

Interfax, Sohum, 29 Kasım 2002

Gürcistan'ın petrol oyunu

Bakü - Ceyhan Boru Hattı ile ilgili çok ciddi
oyunların oynanmaya devam ettiğini günlerden bu
yana, StarHaber 24'de, her gün saat 20.00'de canlı
olarak yayınlanan 'Avrasya Günlüğüprogramında
gündeme getirmeye devam ediyorum. Son gelişme
ise oldukça ilginç. Gürcistan'dan geçecek olan Boru
Hattı'nın temeli, 18 Eylül'de atıldı. Ancak
Gürcistan, ekolojik nedenleri 32 madde altında
bahane göstererek, bir tarafta Avrupa ile, diğer
taraftan da hem Türkiye ile, hem de Azerbaycan
ile dans ediyor adeta.

Ekolojik problemleri gündeme getirenlerin
başında, Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa ve
Hollanda var. Gürcistan'ın meşhur 'Barjomi' mineral
sularının çok ciddi tehlike altında olduğunu ileri
süren yetkililerin, nedense 'Barjomi' suları veya
çevrenin kirlenecesi, yeni yeni hatırlarına gelmeye
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başlamış. 60'a yakın Avrupa kökenli sivil toplum
örgütü, Bakü-Ceyhan'a çevre kirliliği nedeni ile
karşı çıkıyor. Gürcistan da, bunlara açıklamaları
ile destek çıkıyor. Gürcistan böylece, tam 'Oldu
olacak' zafer çığlıklarının atıldığı dönemde, bir
taraftan Oda Azerbaycandan yeni tavizler
koparmaya çalışıyor. Odessa - Brodı Petrol Boru
Şirketi'nin operatörü olan Ukrayna'nın
'Ukrtransneft' şirketi ve Gürcistan'ın uluslararası
petrol şirketi, Bakü - Supsa - Odessa petrol hattı
için yeni planlama çalışmalarına başladı.

Şirketler, Bakü - Supsa batı ihraç boru hattıile
Karadeniz'e nakil olunacak Azerbaycan petrolünü,
Odessa limanına, oradan ise Odessa - Brodı -
Kdansk boru hattı ile Avrupa'nın kuzeyine taşımayı
planlıyor. Ukrayna, yıllık 7 milyon ton olan Bakü -
Supsa'nın gücünü, 12-14 milyon tona ulaştırmayı
da düşünüyor. Hesaplara göre 1 ton petrolün Bakü
- Supsa - Odessa dehlizi ile Avrupa'ya nakili 2.9
dolara mal olacak. Böylece, Bakü - Supsa ile 1 ton
petrolün Karadeniz'e nakli 1.23 dolara, Supsa'dan
tankerlerle Odessa'ya 0,3 dolara, Odessa - Brodı
boru hattıile nakili ise 1 dolara gelecek.

Bu gelişmelerile ortaya çıkan çekişmenin kah-
ramanları ise, şu şekilde gruplaşıyor. ABD - Tür-
kiye - Azerbaycan, Bakü - Tiflis - Ceyhan Boru
Hattı'nın, Avrupa Bakü - Supsa'nın, Rusya ise Bakü
- Novorossiyski'nin hayata geçmesi için mücadele
ediyor. Bir sürpriz de Bakü'de, 'Gizli Karabağ Planı
olarak medyaya yansıyan barış planında var. Buna
göre Bakü - Ceyhan Boru Hattı, Ermenistan veya
İran üzerinden geçirilmeye çalışılıyor. Bakü - Tiflis
- Ceyhan'a nispeten İran'dan veya Ermenistan'dan
geçen boru hattı, kısalığı nedeni ile yüzde 40
kadar ucuz olacak. Ekonomik açıdan kazançlı gö-
rünse de, stratejik açıdan ve güvenlik nedeniyle
İran'a, başta Amerika karşı çıkıyor.

Ermenistan üzerinden geçirilmesi planlanan
boru hattı projesinin en büyük destekçisi ise
Amerika görünüyor. Amerika boru hattını,
Ermenistan'dan geçirerek hem bölgede bir barışı
sağlamak istiyor, hem de Ermenistan'ı ekonomik
anlamda kalkındırmayı planlıyor. Ancak
Azerbaycan, Ermeni işgali altındaki Azerbaycan
topraklarının tamamı ile boşaltılmasından sonra
böyle bir planı görüşebileceği mesajlarını, çok
önceler satır aralarında bildirmişti.

İrfan Sapmaz, Star Gazetesi, 29.11.2002

Yeni Başbakandan Rusya'ya Sıcak Mesaj

©  "Abhaz-Rusİlişkileri Güçlenecek”

Abhazya Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba
tarafından Abhazya Başbakanlığı'na atanan Gen-
nadi Gagulia, "Abhazya'nın Rus yanlısı başbakanı
görevden alındı" yorumlarına cevap verdi.

1995-1998 yıllarında başbakanlık görevinde
bulunan Gagulia, İnterfax'a açıklamalarda bu-
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lunarak "Ben o tarihte istifa ettiğimde medyada
'Abhazya'nın Rus yanlısı başbakanı koltuğundan ay-
rıldı' diye çok sayıda haber yer aldı. Ne ben ne de
Abhazya'nın Rus yanlısı politikası değişmedi. Rus
yanlısı tutumun daha da güçleneceğine ina-
nıyorum" dedi.

İnterfax'ın “başbakanın aynı zamanda Rus va-
tandaşı olması" yönündeki sorusu. Üzerine Gagulia,
Abhazya anayasasının çifte vatandaşlığa izin ver-
diğini belirterek "Abhaz nüfusunun yüzde 70'inden
fazlası Rus vatandaşlığını elde etti. Bunun bir
faydası yok ama Abhazya'nın siyasi ve ekonomik
yaklaşımına etki ediyor" dedi.Gagulia Abhazya ile
Rusya arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek
için somut adımlar atmanın zamanının geldiğini
söyledi.

Ajans Kafkas 30.11.2002

Putin'in barış süreci!

Çeçenistan Devlet Başkanı Aslan Maskhadov'un
defalarca yaptığı ön koşulsuz olarak barış görüş-
melerinin başlaması çağrısına olumsuz cevap veren
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış süre-
cinin Çeçenler tarafından engellediğini iddia etti.
Putin "Barış sürecine engel olmaya çalışan tüm
silahlı insanlar ya bundan sorumlu tutulacaklar
yada yok edilecekler" dedi. Çin haber ajansı
Chinese Xinghua ve Çin televizyonuna açık-
lamalarda bulunan Putin, Kremlin tarafından
Çeçenistan için hazırlanan anayasayı ve bunu Sâ-
vaşın devam ettiği Çeçenistan'da referanduma
götürme planını "Barış süreci olarak" tanımladı.

“Putin'e göre bu anayasa kabul edilir ve ar-
dından seçimlerle iş başına gelen hükümetle halk
birlikte hareket ederse barış süreci tamamlanmış
olacak.

Ajans Kafkas 30.11.2002

Danimarka Muhalefeti Ateş Püskürüyor

Sosyalist Parti : Bu Bir Skandal

Çeçenistan Devlet Başkan yardımcısı Ahmet
Zakayev'in avukatları, polis ve mahkemeye yaptığı
açıklamaları Rusça'dan Danimarkaca'ya çeviren
mütercimin Rusya Büyükelçiliği ile bağlantısının
ortaya çıkması Danimarka'daki muhalefetin tep-
kisini çekti. Politikacılar polisin Zakayev'in açık-
lamalarının Rusya Büyükelçiliği'ne sızdınlıp Sız-
dırılmadığının araştırılmasını istiyor.

Sosyalist Halk Partisi Başkanı Holger K. Nielsen
"Bu tamamen bir skandaldır" diyerek olaydan
Kopenhag polisini sorumlu tuttu.

Sosyal Demokratlar'ın temsilcisi Sandy Brinck
ise "Başbakan, Zakayev'in tarafsız bir mütercime
sahip olduğundan ve kapalı kapılar ardında yapılan
duruşmadaki konuşmaların Rus yetkililerine ulaş-



   

 

 

 

madığından emin olmalıdır. Bu nedenle Zakayev'in
haklarının korunmuş olduğunu hissetmesinden
emin olmak için bu konuda soruşturma yapmalıyız"
dedi.

Ajans Kafkas 30.11.2002

Çeçenler temyize gitti

Tifliste tutuklu bulunan Çeçenler, Gürcistan'ın
kendilerini Rusya'ya iade etme kararına karşı
hukuk mücadelesi veriyor.Ağustos ayında Gürcü
sınırını geçerken yakalanan 8 Çeçenden üçü
hakkında Gürcistan Başsavcılığı iade kararı aldı.
Tutuklu Çeçenler avukatları aracılığı ile savcılığın
kararını Krtsanis Bölge Mahkemesi'nde temyize
götürdü. Temyiz dilekçesini veren avukat, dava
sürecinin uzayabileceğini ancak bölge mah-
kemesinin kararı yerinde bulması durumunda bir
üst mahkemeye gideceklerini kaydetti.

Bakü-Ceyhan çevreyetakıldı

Bakü-Tiflis-Ceyhan (Petrol Boru hattının
Gürcistan güzergahında çevreyi tehdit etme
ihtimali sorun doğurdu. Gürcistan Çevre Koruma
Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Borjomi
İlçesi'ndeki milli park ve maden suyu kaynakları
hattın tehdidi altında bulunuyor. İHA muhabiri
Zaza Tsurtsumia'nın haberine göre Bakü-Tiflis-
Ceyhan Petrol Boru hattıile ilgili ekoloji sorunları
Gürcistan hükümeti ile görüşmek amacıyla, British
Petroleum Azerbaycan Dairesi Başkanı Dawid
Wudword ve BP İcra Kurulu Başkanı Michael
Tawnsend ülkeye geldi.

Gürcistan Çevre Koruma Bakanı Nino Çho-
badze, "Petrol boru hattı güzergahının Borjomi
üzerinde inşaat izni hakkında kararı 30 Kasım'da
açıklanmalıdır" dedi. Gürcistan hükümeti kulis-
lerinde BP üst düzey yöneticilerin Gürcü yetki-
lilerine BTC inşaatının zamanında başlanması ve
planlandığı gibi Borjomi güzergahı üzerinde
yapılması için baskı kuracakları belirtiliyor.

Ajans Kafkas 30.11.2002

Çeçenler AİHM'ne zehir-zemberek

Çeçenistan Dışişleri Bakanlığı, Tifliste tutuklu
üç Çeçenin Rusya'ya iadesi ile ilgili Gürcistan
tarafından verilen kararla ilgili yürütmenin
durdurulmasına yönelik momerandumu kaldıran
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni eleştirdi.
Çeçenistan Dışişleri Bakanı İlyas oAhmadov
imzasıyla yayınlanan açıklamada AİHM kararının en
temel insan haklarının ihlali olduğu belirtilerek
“Artık dört yıldan beri kasıtlı bir şekilde kitlesel,

. sistematik ve geniş çaplı katliamlar şeklinde
ortaya çıkan Rusya'nın Çeçenistan'daki barbar
politikası, her gün yarsısız infaz, işkence ve
tacizlerle devam ederken Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'nin bu kararı derin kınamayı hak
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ediyor" denildi. Mahkemenin bu kararıyla Çe-
çenistan'daki katliamlarını örtmek isteyen Rusya'ya
büyükfırsat verildiğini kaydeden açıklamada şöyle
denildi:"Bugünün Rusya'sında kadın ve çocuklar
dahil olmak üzere tüm Çeçenler için tek bir şeyin
bile garantisi yok. Onlar her an soyulabilir,
toplama kamplarına gönderilebilir, işkence: ve.
tecavüze maruz kalabilir ve hayatları alınabilir"
denildi.

Ajans Kafkas 02.12.2002

Rusya Amerika'ya Garanti Vermiş

ABD: Mültecilere Baskı Yapılmamalı

Rusya'nın İnguşetya'da dördüncü kışı geçiren
Çeçen mültecileri zorla Çeçenistan'a döndürmeye-
ceği konusunda Amerika'ya garanti verdiği bil-
dirildi.

Reuters'a konuşan ABD Dışişleri Bakanlı$ı'ndan
bir yetkili, ABD'nin geçen hafta 70 bin Çeçen.
mültecinin evlerine zorla döndürüleceği yönündeki
haberler üzerine Moskova ile temasa geçerek
meseleyi görüştüğünü kaydetti. Adı verilmeyen
ABD'li diplomata göre Çeçenler istemedikçe
evlerine dönmeleri için kendilerine baskı yapıl-
mayacak. Diplomat "Güvenli sığınak arayan Çe-
çenlerin geri dönmeleri tamamen gönüllü olmalı ve
herhangi bir baskı ve zorlama olmamalı" dedi.
Diplomat yaptıkları görüşmenin ardından Rusya'nın
geçen Çarşamba günü kendilerine cevap olarak
Çeçenlere tamamen kendi arzularına göre se-
çenekler sunulduğunu söylediklerini kaydetti.

Ajans Kafkas 02.12.2002

Çeçen annelerden "teslim" protestosu

Gürcistan'ın tutuklu Çeçenleri Rusya'ya teslim
etme kararı Çeçen mülteci annelerini öfkelendirdi.
Geçen Cumartesi günü Gürcistanın başkenti
Tiflis'te Adalet Bakanlı$ı'na bağlı bir birim önünde
toplanan Çeçen anneler, tutuklu 3 Çeçen ile ilgili
iade kararını protesto etti. Bakanlık yetkilisi Paata
Mkheidze, protestocularla bir toplantı yaparak
yasal süreç sona erinceye kadar tutukluların ne
Rusya'ya ne de başka bir ülkeye gönderilmelerinin
sözkonusu olmayacağını söyledi. Göstericiler bu .
toplantının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

26 Kasım'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,
Çeçenlerin Rusya'ya iadesi konusunda aldığı yürüt-
menin durdurulması kararını geri çekince Gürcistan
Başsavcısı Nugzar Gabriçidze 28 Kasım'da tutuklu 8
Çeçen'den 3'ünün Rusya'ya iade edilmesine karar
vermişti.

Geçen Ağustos ayında Gürcistan sınırını geçer-
ken tutuklanan Çeçenlerin avukatları ise savcılığın
kararına karşı bölge mahkemesine temyiz baş-
vurusunda bulundular.

Ajans Kafkas 02.12.2002
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Zakayev özgür

Danimarka Adalet Bakanlığı, Rusya'nın iade
edilmesi için gönderdiği dosyayı yeterli bulmaya-
rak Ahmet Zakayev'in serbest bırakıldığını açık-
tadı. Danimarka Adalet Bakanlığı, Rusya tarafından
iadesi istenen Çeçenistan Devlet Başkanı Özel
Temsilcisi Ahmet Zakayev'in istediği anda Da-
nimarka'dan ayrılabileceğinibildirdi.

Bakanlık, Rusya Başsavcılığı tarafından gönde-
rilen iade dosyasındaki argümanların Zakayev'in
hakkındaki suçlamaları haklı çıkarmaya yetme-
diğine karar verdi. İadeye gerekçe yapılan belse-
terin mahkemede ele alınmayacağını belirten ba-
kanlık Zakayev'in serbest bırakıldığını Rusya ma-
kamlarına bildirdi.

Ajans Kafkas 03.12.2002

Kamplarda Trajedi "Mülteciler Donuyor"

o Rusya'nın "yeni yıla kadar boşaltılacak" dediği
İnguşetya'daki mülteci kamplarında büyük bir

trajedi yaşanıyor.Rus-Çeçen Dostluk Derneği Baş-
kanı Stas Dmitrievsky'nin Gazeta Wyborcza'nun 2
Aralık tarihli sayısında yer alan açıklamasına göre
İnguşetya'da mültecilerin durumu giderek trajik
bir hal alıyor. i

Gece hava sıcaklığının - 20 dereceye düştüğü
Alina, Bella, Satsita, Sputnik, Goskhoz Yandar ve
Aki Yurt kamplarında, mültecileri kampların kapa-
tılmasına ve evlerine dönmeye ikna edebilmek için
elektrik, gaz ve su dağıtımı durduruldu. Dmit-
rievsky bu durumu izah etmek için "Kamp sakinleri
donuyor" diyor. Aki-Yurt'taki İman kampı dünden
itibaren boşaltılmaya başlandı.

Rus-Çeçen Dostluk Derneği Pazartesi günü,
Moskova-Hetsinki Grubu Başkanı Lyudmila Alek-
seyeva ve insan hakları konusunda gözetim gö-
revlisi olan Rus ombudsman Oleg Miranov'a mü-
racaat ederek yaşanan felakete tanıklık etmeleri

- ve kötü gidişata engel olmaları için İnguşetya'ya
davet etti. Dmitrievsky'ye göre Rusya Çeçen
mültecilere iki seçenek sundu: Ya kamplarda
kalma konusunda direnerek soğuktan ölecekler ya-
da Rusya'nın istediği gibi bombaların yağmaya de-
vam ettiği Çeçenistan'a dönecekler.

Federal Göç Hizmeti yetkilileri Çeçenistan'da
dönmesi istenen mülteciler için barınacak me-
kanların olmadığını kabul ediyor. Buna rağmen
mülteciler şimdi dönmeye zorlanıyor. Bu trajediye
karşı seslerini yükseltip protesto gösterisine baş-
ladıkları zamanda “ayrılıkçı provokasyon” suç-
laması ile karşı karşıya kalacaklar. Bu protes-
toların kanlı bir şekilde bastırılmasından herkes
endişe duyuyor.

AB İnsan Hakları Komiseri Poul Nielson bu ko-
nuda Rusya'yı uyararak "Mültecilerin çatışmaların
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devam ettiği bölgeye zorla döndürülmesi Rusya
Federasyonu'nun da taraf olduğu uluslararası insan
hakları hukukuna aykırıdır" demişti.

BM Acil Yardımlar Koordinatörü Kenzo Oşima
da Çeçen mültecilerin güvenli sığınak, en temel
kamu hizmeti ve geçim kaynakları olmadığı için
Çeçenistan'a dönmek istemediklerini bildirmişti.

Oşima geri dönüşlerin ancak mültecilerin
gönüllü olarak kabul etmeleri durumunda sözko-
nusu olabileceğini vurgulamıştı. Ancak Rusya ulus-
lararası kuruluşlardan gelen hiçbir uyarıyı dikkate
almaksızın kampları kapatmak için düğmeye bastı.
İman kampı tamamen boşaltılırken bu ay içerisinde
diğer kamplarda teker teker kapatılacak.

Ajans Kafkas 03.12.2002

Gürcistan'ın dostları Moskova'da

Yetki Paylaşım Belgesi Tartışıldı

BM Genel Sekreterliği'nin Gürcistan'ın Dostları
Grubu Abhaz-Gürcü sorununu tartıştı. RusyaDevlet
Başkanı Vladimir Putin'in Abhaz-Gürcü sorunundan
sorumlu özel elçisi Valeri Loşçinin, Gürcistan'ın
Dostları Grubu'nda yer alan Alman, Fransız, İngiliz
ve Amerikalı temsilcilerle dün Moskova'da bir .
araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği
bilgilere göre toplantıda Abhazya ve Gürcistan
arasında yetki paylaşımını öngören BM çözüm
önerisinin ayrıntıları masaya yatırıldı. Ayrıca top-
lantıda Abhaz ve Gürcü tarafları arasında karşılıklı
güvenin tesis edilmesi meselesi tartışıldı. Abhaz
tarafı BM Güvenlik Konseyi'nin desteğini de alan
sözkonusu yetki paylaşımı belgesinin görüşül-
mesine bile sıcak bakmıyor.

Belgenin Abhazya'yı Gürcistan'ın toprak bütün-
lüğü içerisinde değerlendiren yaklaşımı Abhaz ta-
rafınca kabul edilir bulunmuyor.

Ajans Kafkas 03.12.2002

Dünya Çerkes Birliği Başkanlar Kurulu Toplandı

Dünya Çerkes Birliğinin senede bir kez yap-
makta olduğu üye dernekler başkanlarının katı-
labildiği bu yılki toplantı 14-15 Aralık tarihlerinde
Nalçik kentinde yapılmıştır.

DÇB'nin çalışmaları, ekonomik sorunlar,
toplumsal sorunlar, yeni bir yayın organı
çıkartma,üye derneklerin gelecek yıl ki çalışma
prosramları, 2003 yılında yapılacak olan olağan
DÇB genel kurulunun yeri,gündemi ve tarihinin
tesbiti gibi konuların görüşüldüğü Başkanlar
Toplantısı kararları hakkında gelecek sayımızda
okurlarımıza detaylı bilgiler sunacağız.
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Karbon, Islah, Sementasyon, Rulman, Paslanmaz, Takım, Otomat, MikromBorlu,
Yaylı Çelik kalitelerde za

*-16'mm': 220 mm yuvarlak ğa
* 22mm - 300 mm kare
*50x6- 140x30 lama
* 120x30 - 300 x 160 platina
* 18,5 - 62 altıköşe
* 100x100 -160x 160-135 x 135-240 x 240 sürekli döküm kütük
* İngöt 530, 480 —
* 200 mm - 600 mm yuvarlak ve Kare (Dövme Üretim)

Kesitlerdeki ürünlerin stoktan veya direk fabrikadan satışlarını istenen terminlerde
yapmaktadır. :

AKÇELİK;
* OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİ
»* DÖVME SANAYİ
* MAKİNA İMALAT SANAYİ
* CİVATA SOMUNe
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